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RESUMO 
 

O estudo trata inicialmente sobre a temática semiárido, e apresenta também uma 
abordagem teórica sobre a Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), em um 
viés de comunicação e educação, além disso, é apresentada uma explanação, 
permeando o Desenvolvimento Rural. O público-alvo da pesquisa, foram as pessoas 
da Comunidade Quilombola de Cazumba I, uma pequena localidade pertencente ao 
município de Senhor do Bonfim no estado da Bahia. Sendo um dos objetivos 
compreender um pouco sobre a história local, suas trajetórias de vida, cultura, 
produção e identidade, focalizando também na atuação da ATER na localidade. Ao 
adentrar na realidade da comunidade, foi possível realizar uma contextualização 
sobre o Projeto Pró-semiárido e as expectativas das pessoas em relação a sua 
efetivação. A pesquisa configurou-se de cunho qualitativo, voltada para um estudo 
etnográfico. Os dados da pesquisa foram coletados a partir da ouvidoria de 28 
atores sociais, sendo eles 24 residentes na comunidade, e 4 profissionais que 
compõem o quadro técnico e coordenação do projeto Pró-semiárido no Território 
Piemonte Norte do Itapicuru. Além do processo de ouvidoria, também foi 
indispensável a análise documental, baseada em uma cartilha sobre a comunidade, 
bem como o Documento de Estratégia operacional do Projeto Pró-semiárido. O 
estudo evidenciou em diversos aspectos a riqueza histórica, cultural e construção de 
identidade da localidade. Apontou ainda, que o projeto Pró-semiárido vem sendo 
pautado em metodologias participativas, que respeitam os saberes empíricos e 
potenciais dos sujeitos, bem como as suas localidades, o que configurou 
positivamente. A análise dos dados permitiu trazer uma contextualização das 
questões norteadoras deste estudo, neste caso, a organização social, cultural e 
produtiva de Cazumba I, possibilitando perceber as riquezas construídas 
historicamente, bem como os avanços que vem sendo obtidos a partir da execução 
de um projeto de ATER para as populações rurais.  
 
Palavras Chave: ATER. Desenvolvimento Rural. Educação. Cultura. Identidade.  
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ABSTRACT 
 
The study deals initially with the semiarid theme, and also presents a theoretical 
approach on Technical Assistance and Rural Extension (ATER), in a bias of 
communication and education, in addition, an explanation is presented, permeating 
Rural Development. The target audience for the survey were people from the 
Quilombola Community of Cazumba I, a small locality belonging to the municipality of 
Senhor do Bonfim in the state of Bahia. One of the objectives is to understand a little 
about local history, its trajectories of life, culture, production and identity, focusing 
also on ATER's performance in the locality. Upon entering the reality of the 
community, it was possible to contextualize the Pro-Semi-Arid Project and the 
expectations of the people in relation to its realization. The research was qualitative, 
focused on an ethnographic study. The research data were collected from the 
ombudsman's office of 28 social actors, 24 of whom were residents of the 
community, and 4 professionals who compose the technical and coordination of the 
Pro-Semi-Arid Project in the Piedmont Northern Territory of Itapicuru. In addition to 
the ombudsman process, documentary analysis was also indispensable, based on a 
primer on the community, as well as the Operational Strategy Document of the Pro-
Semi-Arid Project. The study evidenced in several aspects the historical, cultural 
wealth and the construction of the identity of the locality. He also pointed out that the 
Pro-Semi-Arid project has been based on participatory methodologies, which respect 
the empirical and potential knowledge of the subjects, as well as their localities, 
which configured positively. The analysis of the data allowed to bring a 
contextualization of the guiding questions of this study, in this case, the social, 
cultural and productive organization of Cazumba I, making possible to perceive the 
riches constructed historically, as well as the advances that have been obtained from 
the execution of a project of ATER for rural populations. 
. 
Keywords: ATER. Rural Development. Education. Culture. Identity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas o Brasil vem passando por uma recorrente transformação no 

cenário camponês. Aquele lugar marginalizado, com poucas perspectivas de 

crescimento do indivíduo e grandes índices de migração do meio rural para os 

centros urbanos em busca de alguma remuneração pelas respectivas mãos de obra 

de baixo custo vem aos poucos se transformando e dando espaço para um novo 

modelo de ruralidade, no qual não somente o local se modificou, mas também os 

sujeitos que nele habitam. 

 

O Campo enquanto espaço territorial e social é polo de saberes, de perspectivas de 

desenvolvimento e consequentemente de mudanças. O modelo de ruralidade 

vivenciado há algumas décadas, muito evidentemente não é o mesmo atualmente, a 

modernidade e tecnologia chegaram ao campo, assim como nos demais locais. 

Além da inserção de políticas públicas que vêm sendo inseridas neste espaço que 

durante muito tempo não era enxergado da maneira que deveria. 

 

A nomenclatura multiplicidade pode ser aplicada ao cenário camponês, a partir da 

visão de que o campo é local de produção material, no sentido de trabalho com a 

terra, de plantar e colher, e o que se produz culturalmente. Além disso, a diversidade 

e resistência de um povo, o que vem sendo uma questão construída e vivenciada 

historicamente. 

 

Em contraponto ao ideário de valorização das potencialidades existentes no campo, 

é notório que durante muito tempo, a partir de uma construção social e histórica, o 

meio rural e os seus sujeitos foram alvos de diversos estereótipos que pregavam 

esse espaço como desfavorecido no sentido social, econômico, educacional e 

cultural, resultados esses que são consequência de décadas de ausência de 

políticas públicas pensadas e contextualizadas para o público camponês.  

Resultante disso, podemos perceber através de estatísticas as mazelas vivenciadas 

pelo campo e por quem vive nele, como é o caso do ainda existente analfabetismo. 

O campo é possuidor das maiores taxas do país, de acordo com pesquisas do IBGE 

realizadas em 2010, a taxa é de 21,2% considerando pessoas acima de 10 anos de 

idade.  
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Eventualmente o território camponês vem se mostrando diferente, a educação que 

anteriormente era direcionada ao Campo, pouco contemplava as reais necessidades 

de aprendizagem e o contexto dos alunos. Atualmente há uma busca para 

concretização e qualidade do que denominamos de verdade como “Educação do 

Campo”, entendida como, 

  

Ação político-social, em oposição à tradicional educação rural, transposição 
empobrecida da educação construída para as áreas urbanas. No contexto 
da Educação do Campo, a escola passa a ser reconhecida como espaço de 
reflexão da realidade dos povos do campo, de seu trabalho, suas 
linguagens, de suas formas de vida e, sobretudo, de um novo projeto 
político de desenvolvimento. (BRASIL, 2008, p. 18) 

 

Os temas campo e ruralidade abrem um extenso leque para um mesmo contexto, ou 

seja, ao se falar do ambiente rural enquanto espaço geográfico, temos uma 

perspectiva de produção e desenvolvimento, mas também podemos pensar esse 

mesmo espaço para além da geografia. E aqui estamos nos referindo ao campo, no 

sentido de transformação, de objeto interdisciplinar, espaço dependente de 

Educação Contextualizada, de políticas públicas pensadas para realidade dos 

sujeitos, em Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) com foco no 

Desenvolvimento Sustentável.  

 

Ao abordarmos questões ligadas a produção e ao Desenvolvimento Rural, 

chamamos a atenção para a importância que deve ser dada para a Agricultura 

Familiar e as formas de subsistências existentes no meio rural. A terra como o 

interlocutor principal para produção, e a partir disso cria-se a ideia de que “a terra 

tudo dá”, que mesmo diante das mais adversas situações, é possível produzir, 

mesmo que apenas em situações de manutenção e sobrevivência. 

 

Aqui entramos em uma abordagem ligada ao desenvolvimento do campo, porém, 

uma discussão idealizada para se perpassar o pensamento fechado do tecnicismo e 

do latifundiário, buscando dessa forma, a perpetuação da lógica de que o campo 

enquanto lócus de vida e conhecimento é maior que o espaço geográfico. O 

conceito aqui tratado busca trazer a importância do local e dos seus sujeitos como 
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produtores, repletos de potencialidades e matéria-prima, mas também como sujeitos 

sociais, valorizando saberes, técnicas, cultura e educação.   

 

Outro fator que tem forte influência e vem sendo uma realidade cada vez mais 

presente no campo brasileiro são as políticas públicas voltadas para a Assistência 

Técnica e Extensão Rural (ATER), que têm como finalidade a instrução a partir da 

junção dos saberes científicos com o conhecimento obtido a partir das vivências dos 

próprios sujeitos e da realidade que circunda-os, tudo isso, a fim de trazer como 

produto final o Desenvolvimento Rural Sustentável, que deve estar centrado em uma 

práxis que considere os sistemas culturais, o meio ambiente e os recursos naturais 

existentes nele, que preconize a qualidade de vida da população local.  E como a 

Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura 

Familiar e Reforma Agrária - PNATER (lei Nº 12.188/2010), melhor conceitua,    

 

I - Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER: serviço de educação não 
formal, de caráter continuado, no meio rural, que promove processos de 
gestão, produção, beneficiamento e comercialização das atividades e dos 
serviços agropecuários e não agropecuários, inclusive das atividades 
agroextrativistas, florestais e artesanais. (BRASIL, 2010) 

 

Então, o sentido de ATER atribuído na presente proposta, está centrado na 

perspectiva de processos educacionais, partindo da lógica do Desenvolvimento 

Rural Sustentável, em que circundam áreas voltadas para o social, econômico, 

cultural e político, e que os processos formativos respeitam e cuidam do meio 

ambiente, e possibilitam alternativas para o desenvolvimento dos sujeitos envolvidos 

no processo, bem como das suas localidades.  

 

Abrimos aqui um parêntese em relação a abordagem dialógica trazida pela PNATER 

em relação à terminologia “Extensão Rural”, pois por muito tempo e em múltiplos 

contextos havia  a linha de pensamento equivocada de que o sujeito extensionista 

era aquele que foi inserido no meio rural, repleto de conhecimentos e despeja a sua 

carga teórica, comprovada cientificamente e ensinamentos sobre novos e melhores 

hábitos de produção para se sobrepor aos saberes que o camponês aprendeu 

durante toda a sua trajetória de vida, que acredita e vem realizando até aquele 

momento. Mas essa é a verdadeira conceituação que aqui propomos de Extensão 

Rural?  
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Propomos conceituar aqui Extensão Rural como uma forma de comunicação e de 

maneira alguma a sobreposição de saberes. O conhecimento posto como prática 

transformadora, em que há um intercâmbio de conhecimentos e aprendizagens, e 

mais especificamente como um processo educacional, que resulta por englobar 

aspectos políticos, sociais e culturais.  

 

A abordagem teórica proposta neste trabalho parte do entendimento de que todo e 

qualquer sujeito possui saberes, e que o conhecimento é construído a partir de uma 

coletividade, e principalmente da valorização das questões empíricas, que neste 

caso são alicerce para construção teórica. Tratar de Extensão Rural, é compreender 

os sujeitos atores deste processo, neste caso, as pessoas que estão nas 

comunidades, que possuem vivências e que consequentemente devem ser 

respeitadas, atribuindo a ATER o papel de instruir e apresentar melhorias dentro das 

questões existentes e também trazer novas possibilidades.  

 

Em relação ao interesse pelo estudo da referida temática, é importante destacar a 

relação de identidade e autorreconhecimento enquanto sujeito camponês, da 

presente autora, que advinda de uma realidade rural, enxerga a diversidade e 

riqueza do local de pertencimento, ou seja, o seu pertencimento a comunidade na 

qual nasceu e vive até os dias atuais, Cazumba I. Que acredita que o campo é um 

espaço possível e completamente viável de crescimento, de educação de qualidade, 

de sujeitos críticos. Que não é necessário se desprender do local de origem para se 

ter perspectivas de crescimento.  Dessa forma, partir das leituras e pesquisas 

relacionadas aos processos de ATER e a sua inserção e efetivação dentro das 

comunidades rurais, podemos englobar questões relacionadas a cultura, processos 

sociais e tecnológicos e hábitos de produção, que assim explicitamos:  

 

 Quais as perspectivas de economia, produção, cultura e identidade que a 

comunidade Quilombola de Cazumba I possui?  

 

 Como a ATER e o projeto Pró-semiárido vêm contribuindo em relação aos 

processos de desenvolvimento em Cazumba I? 
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 A partir dessas potencialidades existentes na comunidade, o que vem sendo 

feito para melhoria e ampliação?  

 

O objetivo no qual essa proposta se refere é o de analisar e compreender, os 

avanços, as potencialidades e as dificuldades da comunidade de Cazumba I, com 

foco na efetivação da ATER nos últimos anos, sobretudo a atuação do projeto Pró-

semiárido que está em execução atualmente na comunidade. Busca-se evidenciar 

as transformações em múltiplos sentidos: produção, avanços educacionais, 

culturais, tecnológicos, sociais e políticos.  

 

A partir dos objetivos propostos, a dissertação está estruturada em 7 (sete) partes. 

Trazemos de maneira introdutória as finalidades da pesquisa e o que pretende 

dialogar ao longo deste trabalho. Como segundo tópico, tratamos dos objetivos que 

norteiam a pesquisa. A terceira parte, vem tratando da justificativa, os motivos pelos 

quais essa temática mereceu ser tratada e configurou-se como relevante. 

 

Já na quarta parte, apresentamos um apanhado bibliográfico, com questões ligadas 

ao semiárido brasileiro, a ATER em uma perspectiva voltada para educação e 

comunicação, bem como a questão do Desenvolvimento Rural sustentável, 

identidade e cultura, que neste caso são tópicos pontuais que embasam a presente 

pesquisa. E dessa forma, seguimos com a quinta parte do trabalho, que traz uma 

descrição da metodologia utilizada na pesquisa, a importância dos instrumentos de 

coleta de dados, a forma que esses dados foram coletados, bem como um 

detalhamento dos sujeitos que participaram do processo e o local, que neste caso, 

foram essências nessa construção.  

 

O sexto tópico vem apresentando os resultados e discussões da pesquisa, de forma 

que as informações obtidas em campo dialogam com o referencial teórico construído 

ao longo da pesquisa. E diante de todas as discussões feitas, é apresentado por fim, 

no sétimo e último tópico, as considerações ainda preliminares sobre o que essa 

pesquisa se propôs investigar. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 

Contextualizar e analisar os avanços, as potencialidades e os entraves da 

organização social, cultural e produtiva da Comunidade Quilombola Cazumba I, com 

foco na atuação da Assistência Técnica e Extensão Rural. 

 

2.2 Específicos 

 

 Destacar as práticas sociais, culturais e econômicas da comunidade com 

intuito de fomentar o desenvolvimento local; 

 

 Elencar os resultados obtidos a partir das experiências, projetos e modelos de 

ATER que a comunidade já vivenciou e vivencia atualmente; 

 

 Analisar de qual forma os projetos que já passaram pela comunidade, 

sobretudo o projeto Pró-semiárido, estão favorecendo o desenvolvimento 

local; 

 

 Confeccionar um produto que ressalte as potencialidades culturais, sociais e 

históricas da localidade estudada. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

A educação e as suas ramificações são temas presentes nos mais diversos 

contextos. Um modelo de educação, pensado e articulado para as populações do 

campo é uma histórica luta que inclui as populações e os povos residentes nesse 

espaço de identidade. Falar em Educação do Campo é abrir um leque para múltiplos 

aspectos, e a amplitude que nos propomos a tratar aqui, está voltada para uma 

perspectiva interdisciplinar, no compromisso de pensarmos a educação como um 

processo de comunicação, no qual é possível englobar os profissionais tanto das 

áreas voltadas para questões agrícolas, que focalizam, sobretudo as práticas que 

envolvem o manejo com a terra e a produção, bem como os profissionais que 

realizam trabalhos no sentido pedagógico, social e cultural. E neste sentido, a partir 

dessa compreensão ampla da perspectiva de Educação e Comunicação, passamos 

a discutir as questões que envolvem a Assistência Técnica e Extensão Rural 

(ATER), que é parte indissociável desses processos.  

 

O principal Lócus de investigação da presente pesquisa foi o Povoado Cazumba I, 

pertencente ao Município de Senhor do Bonfim. A escolha pelo referido local ocorreu 

inicialmente a partir do autorreconhecimento como sujeito pertencente ao local 

investigado, e posteriormente por perceber as diversas potencialidades daquele 

local, sendo importante salientar que a referência a terminologia “pertencimento” 

aqui presente, refere-se não somente a definição de sujeito que habita determinado 

espaço, mas no sentido de fazer parte dos costumes, de vivenciar as propostas de 

educação, de dialogar e compartilhar de práticas semelhantes a dos demais 

moradores da localidade, está na lógica de legitimidade.  

 

Além do que já foi mensurado, o presente estudo mostra-se relevante a partir da 

importância que deve ser dada a identidade dos sujeitos e da localidade investigada, 

ressaltando os potenciais culturais, produtivos, sociais e as relações interpessoais 

que são construídas historicamente pelas pessoas. 

 

Além disso, importante o paralelo que vem sendo traçado em relação ao projeto Pró-

semiárido, que neste caso é a proposta que vem sendo executada atualmente na 
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localidade. Um projeto desenvolvido embasado no desenvolvimento do capital 

humano e social.  

 

A pesquisa, parte da defesa e reconhecimento da identidade das comunidades 

rurais, que durante muito tempo foram relegadas e esquecidas, que não recebiam a 

atenção necessária dos governantes, e consequentemente não tinham acesso a 

grande maioria das políticas públicas voltadas para qualidade de vida no meio rural.  

 

Importante tratar também da resistência de uma comunidade, neste caso Cazumba 

I, da união de um coletivo de pessoas que se correlacionam em busca de melhores 

perspectivas de vida e desenvolvimento. Um estudo embasado nessas questões, 

potencializa o local de estudo, como também outras comunidades rurais, que na 

maioria das situações não recebem a atenção e reconhecimento merecido. O povo 

camponês possui a sua história e as suas lutas e o espaço rural merece respeito, 

como direito legitimo.  

 

Este estudo, busca também a defesa para efetivação da Assistência Técnica e 

Extensão Rural de qualidade, no sentido de interlocução e participação de todos os 

atores envolvidos, como um processo de comunicação e participação. Defende 

também o que aqui denominamos de Educação do Campo e contextualização dos 

saberes dos sujeitos, na perspectivada de ao estarmos nos referindo a processos 

educativos, englobamos questões relacionadas a instrução e conhecimento em 

práticas agrícolas, em questões sociais, culturais e políticas. Defende também os 

meios de produção pensados e embasados na perspectiva de Desenvolvimento 

Rural Sustentável, que respeite os sujeitos, o local e o que se produz. 

 

 

 



23 
 

4 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Em toda pesquisa, o alinhamento entre as questões ligadas as práticas vivenciadas 

em campo e a teoria são indispensáveis. Ao compreendermos que o saber científico 

está em constante construção, e nunca é absoluto e eterno verdadeiro, mas que 

sempre pode ser redescoberto e ampliado, compreendemos a importância do 

diálogo entre o saber empírico com as questões teóricas, sendo este um processo 

imprescindível para compreensão de uma realidade. 

 

A presente pesquisa parte da lógica de estar adentrando na realidade de um povo, 

de uma localidade, abordando questões ligadas a história, construções sociais e 

outros fatores. E muito do que foi encontrado em campo, possui embasamentos 

teóricos que nos ajudam a compreender fenômenos, e é justamente esse o papel da 

ciência.  

 

Dessa forma, o presente capítulo está subdividido entre quatro temáticas, que são 

interligadas entre si, e que o intuito principal é contextualizar um cenário maior, que 

neste caso é a investigação de uma realidade. Neste sentido, abordaremos 

inicialmente sobre o semiárido brasileiro, suas riquezas e estereótipos.  Seguindo 

com uma discussão acerca da ATER, em um viés de comunicação e educação. 

Finalizando com uma explanação sobre Desenvolvimento Rural, adentrando 

também em questões relacionadas a identidade e cultura.  

 

4.1 Desmistificando o Semiárido Brasileiro: Imaginário e Riquezas 

 

Trazer um roteiro discursivo que contemple inicialmente a temática “semiárido”, é a 

tentativa constante de construção de uma visão que ao mesmo tempo em que é 

holística, é também embasada em peculiaridades para se formar uma visão global, 

compreendendo, que além de um clima, que é o conceito maior, é possível 

englobarmos questões ligadas a tradição, cultura, produção e construções 

históricas.  

 

Atualmente, o semiárido brasileiro é composto por 1.262 municípios, que neste caso 

estão subdivididos entre os estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do 
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Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais. Para essa 

definição, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), aprovou 

no seu conselho deliberativo, duas resoluções com algumas características e 

parâmetros, sendo elas a resolução nº 107, de 27/07/2017 e de nº 115, de 

23/11/2017. Vejamos alguns critérios importantes que merecem destaque na 

resolução 107/2017: 

 

Art.2º - Estabelecer os seguintes critérios técnicos e científicos para 
delimitação do Semiárido:  
I – Precipitação pluviométrica média anual igual ou inferior a 800 mm;  
II – Índice de Aridez de Thorntwaite igual ou inferior a 0,50;  
III – Percentual diário de déficit hídrico igual ou superior a 60%, 
considerando todos os dias do ano. (SUPERINTENDÊNCIA DO 
DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE, 2017)   

 

Dentro dos critérios trazidos na resolução, podemos perceber quais são os fatores 

delimitantes em relação ao clima para definição do que é semiárido ou não no Brasil. 

Mas além das questões relacionadas ao clima, o semiárido também é composto por 

singularidades, e as mesmas não estão apenas relacionadas ao clima, estão para 

além do local em termos climáticos e geográficos. E nisso relacionamos os modos 

de vida, resistência e convivência com o semiárido.  

 

Ao que se sabe, historicamente cresce uma visão deturpada do que de fato é o 

Nordeste e sobretudo o semiárido. Uma construção reforçada popularmente e pelos 

canais midiáticos, o que remete sempre a impressão de miséria, e não somente no 

sentido financeiro, mas cultural, social, dentre outras questões. Neste sentido, Rios 

(2016) comunga da seguinte visão:  

 

O semiárido brasileiro que permanece, culturalmente, no imaginário e no 
cotidiano das pessoas é de um cenário de seca e sofrimento. A região 
parece invisível até que alguma estiagem se abata sobre ela e se comece a 
perpetuar imagens de terra rachada, de miséria, de crianças desnutridas, de 
fome, de êxodo, de pessoas incapazes e da indústria da seca, em 
detrimento da riqueza cultural e da biodiversidade existente na caatinga. 
(RIOS, 2016, p.133) 

 

Ao que parece o fator destaque do imaginário de grande parte da população 

brasileira em relação ao semiárido é a “seca” incessante e a miséria demasiada. E 

para muitos seria essa a parte perdida do Brasil, sem potencial algum. E 

paradoxalmente, essa mesma parcela da população em sua maioria desconhece as 

http://sudene.gov.br/images/2017/arquivos/Resolucao-107-2017.pdf
http://sudene.gov.br/images/arquivos/conselhodeliberativo/resolucoes/resolucao115-23112017-delimitacaodosemiarido.pdf
http://sudene.gov.br/images/arquivos/conselhodeliberativo/resolucoes/resolucao115-23112017-delimitacaodosemiarido.pdf
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riquezas dos recursos naturais dessa região, da predominância de um bioma 

tipicamente brasileiro, que é a caatinga, repleto de belezas e que revive não só a 

sua fauna e flora, mas a vida das pessoas, a partir das potencialidades advindas 

desse lugar. 

 

Historicamente, a visão perpetuada era de que para viver no semiárido, seriam 

necessárias alternativas de “combate a seca”, e esse pensamento por muito tempo 

foi reforçado por políticas públicas que impregnavam nas pessoas a ideia de que a 

situação do semiárido precisava de combate, como uma situação que poderia ser 

modificada em defesa das pessoas que nele residiam.  

 

Atualmente, há uma defesa pela terminologia “convivência como o semiárido”, a 

partir da compreensão sobre o clima e as suas peculiaridades, e a partir disso, 

busca-se alternativas, projetos e meios para adaptar-se ao mesmo, deixando de 

lado a ideia de combate, afinal, um clima não é algo para ser combatido, assim 

como acontece com uma praga, pois é algo característico de uma região.  

 

De acordo com informações obtidas na Plataforma Semiárido1 (2018), as regiões 

semiáridas estão localizadas nas Américas, Oceania, Ásia e África. Valendo 

destacar que no continente Sul-americano existem três (3) grandes semiáridos: 

Guajira, que se espraia pela Venezuela e Colômbia, além da área que se estende 

em diagonal cobrindo partes da Argentina, Chile e Equador. De acordo com 

pesquisas, que estão disponíveis na referida plataforma, o semiárido brasileiro é o 

que mais chove, além de ser um dos mais populosos do mundo.  

  

No semiárido há vida, produção e desenvolvimento dentro das suas características. 

De fato, os problemas hídricos afetam a população, no sentido de que ocorrem as 

chuvas, mas ainda sim há um reduzido aproveitamento e armazenamento de água. 

E dentro dessa realidade, em que o índice de chuva anual é pouco, faz-se 

necessário alternativas adaptativas não somente para conviver, mas para viver com 

o máximo de qualidade possível, utilizando os recursos naturais oferecidos, 

conforme Malvezzi nos mostra:  

 

                                                           
1
 Para mais informações, ver: https://www.semiaridos.org/pt-br/regioes-semiaridas/ 
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O nosso semiárido é o mais chuvoso e populoso do planeta. Já citamos os 
dados: em média, caem por ano 750 bilhões de m3 de água sobre o nosso 
semiárido e só temos infraestrutura para armazenar 36 bilhões, os quais 
ficam expostos ao processo de evaporação. Portanto, o problema não é a 
falta de água, mas o seu aproveitamento inteligente. (MALVEZZI, 2007, p. 
106) 

 

 A partir dessa explanação, adentramos na problemática das alternativas para 

convivência com o semiárido e na perspectiva da viabilização de melhores 

condições para produção e desenvolvimento através do apoio das políticas públicas, 

para que nos períodos de estiagem seja possível produzir recursos dentro das 

condições climáticas apresentadas. E neste sentido, Rios (2016) contribui ao 

mostrar que, 

 

A experimentação concreta de viabilização de projetos alternativos ressalta 
a possibilidade de conviver com dignidade com o Semiárido, desde que haja 
vontade política e ações voltadas sistematicamente para o desenvolvimento 
local sustentável, como, por exemplo, a construção de cisternas, tanques de 
captação e armazenamento da água das chuvas para consumo humano. 
(RIOS, 2016, p.134)  

 

Dessa maneira, ressaltamos um potencial de grande relevância no contexto de 

buscar conviver com o semiárido, as Tecnologias Sociais, desenvolvidas 

inicialmente ainda na ideologia de combate à seca, no sentido de desenvolver 

alternativas emergências ou nem tanto, para passar pelos demasiados períodos de 

estiagem de forma menos sofrida. 

 

Uma das estratégias da convivência com o semiárido é a introdução de 
tecnologias sociais, notadamente as de captação e armazenamento de 
água das chuvas, as de produção de alimentos e também as de manejo de 
fontes de energia renovável, buscando formas de melhorar a qualidade de 
vida, a inclusão produtiva, a geração de renda e a cidadania dessas famílias 
agricultoras. (GUALDANI E SALES, 2016, p.88) 

 

Em busca de uma conceituação, Gualdani e Sales (2016) procuram entender 

Tecnologias Sociais, como um processo no qual é de grande importância o 

envolvimento e a  participação dos atores protagonistas na sua implantação, 

podendo ser uma ferramenta, implemento ou também questões práticas que 

propõem trabalhar com problemáticas locais,  tendo como proposito amenizar 

determinadas situações e consequentemente trazer desenvolvimento para a 

população beneficiária. 
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No caso do semiárido, a utilização das Tecnologias Sociais está centrada 

principalmente em questões voltadas para captação e estocagem de água, que sem 

sombra de dúvidas é uma das principais problemáticas vivenciadas. E quanto a isso, 

é indispensável a menção a Articulação com o Semiárido Brasileiro (ASA), que é 

uma importante rede no cenário nacional, que trabalha em defesa do projeto político 

da convivência com o Semiárido. É denominada de rede, pela articulação com mais 

de três mil organizações e entidades da sociedade civil, com a finalidade de não só 

defender a perspectiva da convivência, mas propagar e desenvolver na prática 

ações nesta perspectiva. (ASA, 2018) 

 

Referente a essa questão da convivência com o semiárido, bem como as formas de 

se adaptar as peculiaridades locais, Silva (2007) aborda que: 

 
[...] do ponto de vista da dimensão econômica, a convivência é a 
capacidade de aproveitamento sustentável das potencialidades naturais e 
culturais em atividades produtivas apropriadas ao meio ambiente. Nesse 
caso, não é o ambiente que tem que ser modificado ou adaptado às 
atividades produtivas. Na perspectiva da convivência, ao contrário, são as 
práticas e métodos produtivos que devem ser apropriados aos ambientes. 
(SILVA, 2007, p.07) 

 

Indo de encontro a essa abordagem sobre a importância das Tecnologias Sociais de 

Convivência com o semiárido, apontamos como foco a população inserida no meio 

rural, que geralmente são as camadas mais pobres e carentes de políticas públicas 

que assegurem meios de desenvolvimento, que carecem de alternativas voltadas 

não apenas para questões compensatórias, mas que consigam assegurar um 

desenvolvimento continuo e de certa forma autônomo, que os próprios sujeitos 

consigam se desenvolver posteriormente, para que a visão de atraso e miséria que 

perdurou e ainda é retratada, se distancie dessa realidade.  

 

No combate a visão de atraso voltado para as populações residentes no semiárido, 

sobretudo as que residem no contexto rural, é indispensável agregarmos a 

discussão, sempre a visão de desenvolvimento, no sentido de valorização do que se 

produz no campo, das Tecnologias Sociais criadas inicialmente para amenizar uma 

situação, mas que podem agregar qualidade e valor produtivo, da cultura e 

identidade dessas populações. A visão de atraso precisa ser revista e melhor 
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dialogada pelas camadas que ainda não compreendem o meio rural como em 

constante desenvolvimento.  

 

O meio rural não pode continuar sendo visto, mesmo pelos mais cegos, 
como um homogêneo-atrasado. O desenvolvimento dual da produção 
simples de mercadorias e do modo de produção em suas diferentes 
expressões engendrou no campo uma enorme diferenciação social, cuja 
manifestação mais evidente aparece na distância que existe entre uma 
minoria capitalista muito rica e uma maioria assustadora de agricultores 
pobres, com e sem terra, resistindo contra as forças que querem levá-los ao 
êxodo rural. (CAPORAL e COSTABEBER, 2004, p.5) 

 

Resistencia é uma palavra chave no contexto voltado para as populações do campo 

do semiárido brasileiro. E ao observarmos essa fala trazida pelos autores Caporal e 

Costabeber (2004), evidenciamos o poder histórico do êxodo rural, no qual os 

sujeitos residentes nas regiões mais pobres, que não enxergam perspectiva de 

desenvolvimento acabam migrando para outras regiões em busca do que definem 

como “futuro melhor”. Uma problemática que perdura há muitas décadas e perpetua 

desigualdades.   

 

Viver no semiárido com qualidade é a pauta central deste tópico de discussão, e 

neste caso defendemos que sim, é possível. O alinhamento entre políticas públicas 

que realmente fortaleçam os potenciais existentes em uma região provavelmente é 

um dos eixos indispensáveis a serem seguidos. Porém, mais importante do que 

manter sujeitos em uma região em determinadas épocas, é criar possibilidades e 

estratégias para que esses sujeitos permaneçam nas localidades 

independentemente da época, e vivendo com qualidade múltipla, a partir da 

compreensão de que o desenvolvimento é continuo e também possível nas mais 

distintas realidades. 

 

4.2 Perspectivas de Comunicação e Educação na ATER 

 
Em um contexto histórico, trazer uma abordagem acerca da temática Assistência 

Técnica e Extensão Rural (ATER), é abrir uma discussão também conceitual, de 

uma terminologia que há algumas décadas trazia uma perspectiva de trabalho do 

extensionista para o sujeito rural, apenas seguindo a ideia de transmissão e 

ensinamentos de via única, mas que a partir de contribuições teóricas como a do 
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educador Paulo Freire, esse conceito vem sendo ressignificado embasado na lógica 

da comunicação.  

 

No livro Extensão ou Comunicação de Paulo Freire, lançado em 1983 podemos 

observar a exploração feita pelo mesmo a partir dos conceitos “extensão” e 

“extensionista”, que são termos que dentro do contexto rural, por um longo período 

carregaram a ideia de que extensionista era aquele que detinha o saber, e que a 

extensão era levar o conhecimento e aplicar para a população, como uma imposição 

do que é correto, das práticas que deveriam ser realizadas.  

 

Freire (1983) chama atenção para o significado da palavra Extensão, pois se formos 

tratar o conceito ao “pé dá letra”, iremos nos abster a ideia de que o sujeito 

extensionista é aquele que “estende” algo a alguém, e neste caso configura-se uma 

lógica muito fechada de que o papel daquele sujeito está em transmitir, quebrando a 

ideia de dialogicidade, e distanciando a concepção voltada para educação e 

comunicação. 

 

Desta maneira, ao trazermos a concepção de Educação para a perspectiva da 

Extensão Rural, atrelamos a isso a visão de que nenhum saber é absoluto e 

centralizado, e dessa forma utilizamos a nomenclatura “educador”, para o 

afastamento da imagem de que um único sujeito possui o conhecimento, e que a 

sua inserção no campo tem como finalidade a transmissão de conhecimento. A 

defesa de educador e educação atrelado a ATER é no sentido de afirmação de que 

todo e qualquer sujeito é detentor de saberes, sejam eles conhecimentos científicos 

ou a riqueza empírica. E neste sentido, a “educação é comunicação, é diálogo, na 

medida em que não é a transferência de saber, mas um encontro de sujeitos 

interlocutores que buscam a significação dos significados.” (FREIRE, 1983, p.46). 

 

Para o autor, é necessário que os processos de interação e trabalho entre 

extensionista e camponês ocorra como um processo de educação. Freire, em muitas 

das suas obras aborda que a educação é um processo de libertação, e a obra na 

qual estamos usando como subsídio na presente discussão, apresenta também 

essa afirmativa. E dessa forma, compreende-se que a perspectiva de Extensão 

Rural buscada, deva partir dessa linha de pensamento, ou seja, de um trabalho que 
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articule sujeitos em busca de conhecimentos libertadores, que os ajude a 

compreender a sociedade de maneira mais ampla, quebrando a dicotomia da 

opressão, que em diversos contextos tende a se repetir.  

 

Freire (1983), contribuiu na sua abordagem sobre a ATER, quando atribui a ela o 

sentido de comunicação, pois acaba contrapondo a carga trazida pelo conceito 

perpetuado de Extensão Rural, quebrando o paradigma de que conhecimentos e 

técnicas são estendidos para as pessoas residentes no campo, por meio da 

participação do extensionista, o que nos dá uma ideia de relação passiva e de 

imposição de conteúdos. Ao tratarmos de comunicação e educação, acabamos 

desmistificando diversas questões e agregando um valor participativo e mais amplo 

dentro dessa abordagem da ATER.  

 

Em relação a essa questão participativa e da nova roupagem atribuída a ATER, 

destacamos a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (PNATER), 

que foi uma construção coletiva entre organizações de ATER de cunho 

governamental e não governamental, bem como representações organizativas da 

sociedade civil. Essa política foi instituída pelo Governo Federal em 2003 e aprovada 

no ano de 2004, sendo constituída como um importante marco no cenário da 

agricultura nacional, tanto no sentido produtivo, como também em uma perspectiva 

ambiental e social.  

 

O Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural parte de uma 

perspectiva de Desenvolvimento Rural Sustentável, e trata de questões que são 

pautas indispensáveis para o público rural nos mais diversos contextos, como a 

questão das organizações sociais, gênero, etnia, e as diversas categorias que 

contemplam o meio rural. E neste sentido a PNATER argumenta que:  

 

Para dar conta destes desafios, os serviços públicos de Ater (realizados por 
entidades estatais e não estatais) devem ser executados mediante o uso de 
metodologias participativas, devendo seus agentes desempenhar um papel 
educativo, atuando como animadores e facilitadores de processos de 
desenvolvimento rural sustentável. Ao mesmo tempo, as ações de Ater 
devem privilegiar o potencial endógeno das comunidades e territórios, 
resgatar e interagir com os conhecimentos dos agricultores familiares e 
demais povos que vivem e trabalham no campo em regime de economia 
familiar, e estimular o uso sustentável dos recursos locais. Ao contrário da 
prática extensionista convencional, estruturada para transferir pacotes 
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tecnológicos, a nova Ater pública deve atuar partindo do conhecimento e 
análise dos agroecossistemas e dos ecossistemas aquáticos, adotando um 
enfoque holístico e integrador de estratégias de desenvolvimento, além de 
uma abordagem sistêmica capaz de privilegiar a busca de eqüidade e 
inclusão social, bem como a adoção de bases tecnológicas que aproximem 
os processos produtivos das dinâmicas ecológicas. (MINISTÉRIO DO 
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-MDA, 2004, p. 06) 

 

É notável que a PNATER preconiza um modelo de ATER embasado em 

metodologias participativas, que neste caso desempenhe um papel educativo, no 

sentido de interação entre os saberes técnicos e os conhecimentos dos sujeitos 

residentes no campo, a identidade que circunda as comunidades e a sua história. 

Que as propostas de desenvolvimento local sejam construídas em conjunto, 

sistematizadas a partir das demandas e conhecimentos prévios dos atores sociais 

envolvidos em todo o processo. 

 

É notável também a crítica aos modelos prontos de ATER que durante muito tempo  

se sustentaram, a partir da lógica de projetos que já vinham com metodologias e 

planos prontos para serem aplicados, que mesmo sendo iniciativas com potencial, 

acabavam por descaracterizar os modos de produção, cultura e identidade da 

população com a qual se estava trabalhando, por isso a defesa pela participação e 

valorização dos saberes empíricos. E dessa forma a PNATER apresenta a seguinte 

missão em relação aos serviços públicos de ATER: 

 

Participar na promoção e animação de processos capazes de contribuir 
para a construção e execução de estratégias de desenvolvimento rural 
sustentável, centrado na expansão e fortalecimento da agricultura familiar e 
das suas organizações, por meio de metodologias educativas e 
participativas, integradas às dinâmicas locais, buscando viabilizar as 
condições para o exercício da cidadania e a melhoria da qualidade de vida 
da sociedade. (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO-MDA, 
2004, p. 06) 

  
A missão mostrada pela PNATER, estritamente embasada no objetivo de 

Desenvolvimento Rural Sustentável reforça a discussão aqui estabelecida, pois 

parte do ideário de fortalecimento, o que nos leva a discussão de que o reforço está 

atrelado em práticas já existentes, como é o caso da agricultura, pois é vital a 

percepção de que o homem e mulher do campo que sempre viveram e produziram 

naquelas localidades, já sabem produzir, já possuem os seus modos de produção na 

maioria das situações, porém a ATER que preconiza a participação dos sujeitos vai 

trabalhar buscando trazer conhecimentos em relação as práticas já existentes, 
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possíveis melhorias, implantações de novas técnicas, no sentido de integração e 

contextualização com a dinâmica local. 

 

Na tentativa de estabelecer um paralelo entre as ideias de Paulo Freire trazidas na 

obra Extensão ou Comunicação (1983), com os objetivos e pressupostos trazidos 

pela PNATER, é notável a dual crítica ao modelo vertical, autoritário e pré-

estabelecido que a Extensão Rural se popularizou inicialmente. Nos dois escritos, há 

uma defesa pela construção do conhecimento, e a quebra do paradigma de 

transmissão e aplicação como imposição.  

 

A partir da concretização da PNATER em 2004, bem como a aprovação da lei de 

ATER, lei nº 12.188, de 11 de janeiro de 2010 que Institui a Política Nacional de 

Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária 

- PNATER e o Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na 

Agricultura Familiar e na Reforma Agrária - PRONATER, temos uma listagem de 

parâmetros que preconizam importantes questões voltadas para o Desenvolvimento 

Rural sustentável, de forma que atenda as populações rurais em suas mínimas 

parcelas, como é o caso dos agricultores familiares, e que esse atendimento ocorra 

em um viés voltado para as metodologias participativas e contextualizadas com o 

público trabalhado. Além disso, são políticas que reconhecem a importância dessas 

populações para o desenvolvimento local, bem como em âmbito nacional.  

 

Na tentativa de trazer uma discussão coerente que apresente concretude em 

relação a Assistência Técnica e Extensão Rural voltada para processos de 

Comunicação e Educação, é evidente a grandiosidade teórica que vem sendo 

construída. Sem sombra de dúvidas, Paulo Freire com os seus estudos, foi um dos 

grandes pioneiros nos avanços.  A obtenção da Política e Lei de ATER, que 

preconizam a utilização de metodologias participativas, que ressaltam a importância 

dos atores sociais, bem como as suas localidades, é uma conquista que reforça o 

nosso entendimento acerca da um modelo de ATER bem articulado, além disso,  

são através dessas iniciativas que se obtém cada vez mais potencias para 

efetivação de direitos e qualidade prática para as populações do campo, fatores que 

são direitos.  
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4.3 Desenvolvimento Rural 

 

Geralmente, nas pesquisas em diversas áreas, há uma preferência em trazer 

discussões temáticas que partem inicialmente de um cenário global, para uma 

compreensão contextualizada, para posteriormente trazer em foco a problemática 

local, a partir da compreensão de que o “todo” é formado por diversas partes, e que 

uma explicação do todo é tão importante, quando o esmiuçar das partes. 

 

Neste sentido, a partir do anseio em trazer em foco uma discussão permeando a 

temática do Desenvolvimento Local dentro do meio rural, é que inicialmente 

apresentamos uma conceituação acerca de desenvolvimento, aplicando o conceito 

ao meio rural, em um viés mais amplo. 

 

Considerando as grandes dimensões que ocupam atualmente o cenário rural no 

Brasil, é notável uma necessidade de discussão acerca do desenvolvimento, e ao 

que se sabe, essa é uma temática que há muitas décadas vem sendo discutida 

dentro de outros contextos e perspectivas, carecendo dessa forma de um 

aprofundamento sobre o conceito claro do que realmente é o Desenvolvimento Rural 

e a quem poderá beneficiar. 

 

Essa temática é discorrida por Tonet (2008, p.29), que em seus estudos assinala 

que “o conceito de desenvolvimento contém em si a ideia de crescimento. O 

desenvolvimento abriga uma multiplicidade de fatores que envolvem aspectos 

econômicos, sociais e políticos, entre outros, que devem ter em conta os valores e 

atitudes de uma população específica”. 

 

Ao se tratar de Desenvolvimento Rural, pegando como referencial as ideias do autor, 

é chamada a atenção para a noção de “crescimento”, porém o mesmo não 

necessariamente pode estar relacionado a questões de crescimento de áreas ou 

grandes modernizações, mas pode estar alocado a isso fatores internos e externos, 

como citado, aspectos que podem estar relacionados ao desenvolvimento dos 

sujeitos, das suas atividades e práticas, bem como o local em que vivem. 

 



34 
 

Assim, ao abordar a questão local de forma centralizada, é indispensável destacar 

alguns enfoques teóricos para contribuir referencialmente. Neste sentido, é válido o 

destaque para a narrativa de Martins (1998), ao mostrar que:  

 

[...] a idéia de Desenvolvimento Local é entendida como um processo de 
tomada de consciência da população e de mobilização social, que propõe 
promover, através de ações concretas, soluções aos problemas e 
necessidades enfrentadas pelos habitantes de determinada localidade. Para 
isso, enfatizar-se a efetiva participação das comunidades nas decisões 
sobre as ações a serem promovidas na sua região. (MARTINS, 1998, p.05) 

 

Chegamos a um ponto em que o conceito de Desenvolvimento e Desenvolvimento 

local aparentemente não partem especificamente da mesma perspectiva, mas 

possuem significações próximas, pois de um lado se destaca a questão dos 

múltiplos contextos que uma população precisa ser tocada, e nisso colocamos 

questões sociais, econômicas, políticas, dentre outras. E de outro lado, quando 

focalizamos na questão local, o embasamento principal nos dá a ideia de que a 

população deve ser o principal ator no enfrentamento de problemáticas e na busca 

pelo desenvolver-se.  

 

Embora os dois conceitos estejam alocados aparentemente em diferentes estágios, 

é evidente que ambos são guiados por um ideário de mudança, e sem sombra de 

dúvidas de transformação, que envolvem principalmente os sujeitos e os locais nos 

quais estão inseridos, então um conceito pode estar alocado ou ser a ramificação do 

outro, não se divergem, mas na verdade se complementam em algum momento. E 

esse processo exige sobretudo a participação dos sujeitos, pois o desenvolvimento 

local é embasado em transformações com a participação dos que almejam, 

entendido dessa forma como um processo de participação social.  

 

Dentro dessa abordagem, Caporal e Costabeber (2004) chamam a atenção para o 

papel do extensionista, e a sua adequação a uma concepção participativa, que neste 

caso deve se distanciar das bases do difusionismo, da imposição e apenas 

implantação de saberes de via única: 

  

Deste modo, a ação extensionista orientada ao desenvolvimento 
sustentável deverá ser desviada de sua histórica concepção difusionista 
(baseada no “ensino”) e para dar lugar a uma prática social baseada na 
“aprendizagem”, isto é, na construção de saberes adequados para 
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impulsionar estilos de agricultura e de manejo dos recursos naturais 
capazes de estabelecer patamares crescentes de sustentabilidade. 
(CAPORAL E COSTABEBER, 2004, p.85)  

 

Se tratando das populações inseridas no meio rural, essa discussão acerca de uma 

perspectiva local, chama a atenção para a aplicação de políticas públicas, seja em 

nível municipal, estadual ou nacional, mas que chegam até as bases e que investem 

efetivamente para o bem-estar e acesso de direitos com qualidade. E neste sentido, 

Navarro (2001), reforça ainda que: 

 

Desenvolvimento rural, portanto, pode ser analisado a posteriori, neste caso 
referindo-se às análises sobre programas já realizados pelo Estado (em 
seus diferentes níveis) visando alterar facetas do mundo rural a partir de 
objetivos previamente definidos. Mas pode se referir também à elaboração 
de uma “ação prática” para o futuro, qual seja, implantar uma estratégia de 
desenvolvimento rural para um período vindouro (assim, existiriam diversas 
metodologias de construção de tal estratégia, bem como um amplo debate 
sobre seus objetivos e prioridades principais) (NAVARRO, 2001, p. 88). 

 
Podendo ser analisado e visto na prática de diferentes formas, o Desenvolvimento 

Rural em uma perspectiva local poderá ser trabalhando a partir da execução de uma 

politica pública, no caso dos programas e projetos que o governo vem lançando, 

alguns objetivando questões ligados a produção e economia, e outros que agregam 

melhores condições em relação a moradia, educação e outras questões que não 

estão ligadas a situações palpáveis ou materiais, mas no sentido de agregar valor e 

qualidade de vida para uma população. 

 

Além disso, conforme Navarro (2001) pontuou, que agregar desenvolvimento pode 

estar em um planejamento futuro, em estratégias a longo prazo, que venham 

beneficiar a população não de forma emergencial, mas que proporcione 

desenvolvimento em um sentido transformador e não dependente, que proporcione 

possibilidades e autonomia aos sujeitos, que se quebre a dicotomia assistencialista 

e mesmo que para situações vindouras, sejam construídas possibilidades efetivas.  

 

Importante abrirmos um parêntese dentro da presente discussão, em relação ao que 

alguns autores denominam de Desenvolvimento Rural Sustentável, pois se levarmos 

em consideração os estudos relacionados a causas ambientais, ligadas a 

preservação da flora e fauna por exemplo iremos ter aparatos que subsidiam 

suficientemente o conceito. Mas se olharmos por uma lógica de cunho social, 
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produtivo e humano, o conceito se amplia e se complementa efetivamente, pois a 

sustentabilidade almejada estar na junção desses campos que são cadeias que 

interligam entre si e são complementares.  

 

O Ministério do Meio Ambiente, parte do entendimento de que o objetivo central do 

Desenvolvimento Rural Sustentável está no incentivo pela utilização adequada e 

sustentável da terra e dos recursos naturais que temos disponíveis, ou seja, que as 

áreas reconhecidas rurais como as dos agricultores familiares, assentamentos e 

demais comunidades tradicionais, se desenvolvam com a contribuição do que é 

potencialidade, e que a utilização desses potenciais ocorra embasada na 

preservação e respeito ao que traz vida para muitas pessoas. (MINISTERIO DO 

MEIO AMBIENTE, 2018) 

 

Ao refletirmos todas as abordagens trabalhadas no presente tópico para a noção de 

Desenvolvimento Rural sustentável, não conseguimos de fato trazer uma precisão 

conceitual, mas conseguimos visualizar um conjunto de preceitos, práticas, 

aplicação de tecnologias, e principalmente um crescimento embasado no respeito 

pelos sujeitos, pelas causas sociais e também ambientais.  

 

4.4 Identidade e Cultura no Campo 

 

Buscando uma conceituação popular acerca da palavra “identidade”, nos remetemos 

a uma ideia de identificação, de reconhecimento e até mesmo de pertencimento. E 

quando atrelamos essa ideia de identidade ao cenário camponês buscamos 

subsídios em questões ligadas a cultura, tradição, práticas, religião, modos de vida e 

envolvimento dos sujeitos que fazem parte deste círculo. 

 

Os meios de produção do campo, geralmente estão voltados para Agricultura 

Familiar e neste modelo de produção há uma relação de autonomia, pois os sujeitos 

que produzem são também os proprietários, não precisam seguir uma série de 

regras, fazem seus horários e aplicam os conhecimentos que muitas vezes são 

advindos de gerações anteriores. Além disso, possuem a consciência de 

pertencimento e valorização da terra, por enxergarem o local não apenas como 

produção, mas por remeterem valor de sustento, de renovação, e essa mesma terra 
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na qual produzem, é o lugar onde vive a família, onde costumes são estabelecidos e 

tradições se renovam.  

 

Abramovay (1992), em seus estudos acerca da Agricultura Familiar e as relações 

que são estabelecidas para além do que se produz, resume três questões básicas 

nessa relação. Primeiro, que os membros estão relacionados por parentesco ou 

casamento. E consequentemente isso favorece uma relação de confiança e maior 

afinidade. O segundo ponto trazido pelo autor, mostra que a propriedade dos 

negócios é usualmente combinada com controle gerencial. E o terceiro ponto, é em 

relação ao controle que é repassado por um círculo de gerações, dentro da mesma 

família. 

 

A Agricultura Familiar, a partir da perspectiva de perpetuação de conhecimentos e 

práticas por diversas gerações, pode ser compreendida como um mecanismo na luta 

pela permanência no campo, pois o que é repassado não é somente uma técnica e 

um local para produção, mas junto a isso, são repassadas as religiões, os cultos, as 

práticas culturais de maneira geral, e é justamente disso que o mencionado 

sentimento de pertencimento se apresenta. 

 

Dessa forma, esse pertencimento referido, está inserido em um viés de identidade e 

é algo em construção, afinal não existe uma identidade similar a um produto, com 

moldes e finalizada. Identidade vista como um processo construído pelos sujeitos, 

que vivenciam diferentes realidades nos contextos nos quais estão inseridos, e 

nesta linha de pensamento, podemos afirmar que a própria história por si só é 

formadora de identidade. E para um desenvolvimento dialógico dessa tentativa 

conceitual acerca da nomenclatura identidade, Batista (2007) contribui ao fazer a 

seguinte afirmação: 

 

A importância do conceito de identidade na análise dos processos sociais 
mobilizadores dos movimentos populares camponeses e da educação do 
campo, uma vez que ele tem sido muito utilizado pelos movimentos para dar 
unidade e identidade aos sujeitos envolvidos na luta camponesa e na luta 
por uma educação do campo, um conceito catalisador das demandas do 
movimento por reforma agrária e por uma educação básica do campo. 
(BATISTA, 2007, P.178) 
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O autor vem abordando a perspectiva de identidade trazendo em consideração a 

luta oriunda dos movimentos sociais, que neste caso são percussores de uma 

movimentação maior acerca dos direitos da população do campo, a partir do 

entendimento de que o campo possui as suas peculiaridades, as suas 

potencialidades e que necessita da seguridade de direitos voltados para realidade, e 

isso se aplica na abordagem envolvendo a Educação, pois a Educação do Campo 

parte de um viés de luta por um modelo contextualizado com a realidade do seu 

povo, os saberes e o espaço que circunda os alunos e as comunidades de maneira 

geral.  

 

Destacando a abordagem sobre a Educação do Campo, pontuamos os movimentos 

sociais, principalmente os de luta pela terra, que defendem além da questão da 

Reforma Agrária, o direito de viver com qualidade no campo, com a seguridade de 

direitos, respeitando a identidade dos povos e das suas localidades. E por entender 

que a educação não se restringe somente a escola, mas é um processo social 

complexo e abrangente, a própria legislação preconiza essa questão, como pode ser 

visto no parágrafo único do Artigo 2º das Diretrizes Operacionais para a Educação 

Básica nas Escolas do Campo (RESOLUÇÃO CNE/CEB 1), que diz:   

 

A identidade da escola do campo é definida pela sua vinculação às 
questões inerentes à sua realidade, ancorando-se na temporalidade e 
saberes próprios dos estudantes, na memória coletiva que sinaliza futuros, 
na rede de ciência e tecnologia disponível na sociedade e nos movimentos 
sociais em defesa de projetos que associem as soluções exigidas por essas 
questões à qualidade social da vida coletiva no país. (BRASIL, 2002, p. 01) 

 

Tomando como exemplo essa perspectiva de identidade das escolas do campo para 

um contexto geral, reafirmamos a logicidade referente a realidade dos sujeitos e do 

espaço no qual fazem parte, além da memória coletiva não só das gerações atuais, 

mas das passadas, que sem sombra de dúvidas, deixam legados. 

 

Tão amplo quanto a abordagem sobre identidade, é a tentativa conceitual de cultura. 

Rios (2016), compartilha dessa afirmação, ao dizer que “poucos termos são tão 

complexos de definição e de compreensão como a palavra cultura. Qualquer 

tentativa de abarcar a cultura dentro de uma definição restrita parece cair em conflito 

com uma multiplicidade de conceitos.” (p. 136) 
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Pensando em uma tentativa conceitual, talvez possamos encontrar nisso a resposta, 

pois a cultura ao mesmo tempo que define uma situação, prática ou vivência dentro 

de uma dada realidade, também pode abarcar outros significados em outro contexto, 

sendo dessa forma uma definição não restrita ou fechada, e que ao mesmo tempo 

pode ajudar na compreensão de uma multiplicidade de realidades. E ao 

compreendermos a plenitude do que de fato cultura pode abarcar, concordamos 

com a visão de Rios (2016) que vai além afirmando que:  

 

Uma visão que concebe a cultura como elemento indissociável da vida  
social e do desenvolvimento, recoloca o homem no lugar central do 
progresso de produção da realidade concreta. A formação da consciência, 
dos valores e costumes governada pela atividade humana da sociedade. 
(RIOS, 2016, p. 138) 

 

Através das ideias da autora, então, pode-se afirmar que a questão da cultura e 

consequentemente do reconhecimento da identidade no espaço rural, estão 

completamente interligadas a vida social e a perspectiva de desenvolvimento. Que 

esse processo envolve a formação da consciência que sofre influência das práticas, 

nos costumes e da realidade. 

 

Nesse apontamento trazido por Rios, é interessante fazemos a reflexão em um 

mesmo viés sobre a questão da identidade, pois anteriormente ao tratarmos da 

Agricultura Familiar, colocamos em pauta a valorização dos sujeitos em relação as 

suas práticas e ao seu local de origem, e esse processo de identidade é 

indispensável que inicialmente parta dos próprios sujeitos, que valorizem e 

defendam as suas realidades. O reconhecer e se identificar é o primeiro passo, e 

posteriormente, com a consciência de empoderamento, trabalhar buscando o 

respeito e valorização da sociedade de maneira geral.  
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5 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Nos mais diversos contextos de pesquisa a metodologia a ser seguida configura-se 

como fator de extrema relevância em relação ao caráter do objeto pesquisado. 

Dessa forma, o presente capítulo, apresenta de maneira detalhada, considerações 

acerca dos métodos utilizados em todo decorrer da pesquisa, bem como lócus, 

técnicas, sujeitos e as concepções teóricas que são indispensáveis na compreensão 

dos objetos e sujeitos pesquisados e que contribuem para uma análise e 

interpretação de dados fundamentada a partir de preceitos teóricos e empíricos.  

 

5.1 Situando a Pesquisa 

 

A presente pesquisa configura-se de cunho qualitativo, especificamente de campo 

exploratório, que Lakatos e Marconi (2010) definem como uma pesquisa que 

objetiva formular hipóteses, trazer maior aproximação do pesquisador com o objeto 

de estudo, na busca de esclarecimentos e conceitos. E neste sentido, contempla o 

objetivo proposto na pesquisa, que foi a perspectiva de aproximação com a 

comunidade local, com os costumes, a produção e os próprios sujeitos. E dentro 

dessa definição de pesquisa de cunho qualitativo, é chamada atenção para as 

características explanadas por Godoy (1995):  

 

Algumas características básicas identificam os estudos denominados 
“qualitativos". Segundo esta perspectiva, um fenômeno pode ser melhor 
compreendido no contexto em que ocorre e do qual é parte, devendo ser 
analisado numa perspectiva integrada. Para tanto, o pesquisador vai a 
campo buscando “captar" o fenômeno em estudo a partir da perspectiva das 
pessoas nele envolvidas, considerando todos os pontos de vista relevantes. 
Vários tipos de dados são coletados e analisados para que se entenda a 
dinâmica do fenômeno. (GODOY, 1995, p. 21) 

 

A metodologia de pesquisa segue sobretudo os princípios da pesquisa-ação, que 

parte da premissa de utilização de outros métodos de pesquisa, afim de descobrir e 

informar possíveis ações para melhoramento prático. Não é somente a constatação 

de uma determinada situação, é englobar ao objeto constatado, meios de 

intervenção. Além disso, “a pesquisa-ação é participativa na medida em que inclui 

todos os que, de um modo ou outro, estão envolvidos nela e é colaborativa em seu 

modo de trabalhar” (TRIPP, 2005, p.448). E é nessa lógica de pesquisa participativa, 
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que se dá a importância da ouvidoria dos sujeitos da comunidade, e a observância 

das suas práticas cotidianas.  

 

5.2 Estudo Etnográfico 

 

A partir da compreensão de práticas que vão além de questões técnicas, a pesquisa 

buscou destacar aspectos culturais e sociais existentes na comunidade pesquisada. 

Observar de maneira indireta, sem influenciar nas práticas e comportamentos dos 

sujeitos é essencial. É partir do entendimento de que os sujeitos não são estáticos, 

que na verdade estão em constante movimento, que além da materialização 

documental, é fundamental o contato com as memórias e práticas da realidade. 

Malinowski (1978), nos seus estudos, compartilha da ideia de que a etnografia, 

enquanto prática metodológica focaliza sobretudo o estudo das práticas, culturas e 

memória dos sujeitos oriundos de grupos sociais, de forma que se consiga 

descrever a realidade empírica das vivencias desses sujeitos. Dessa forma, o estudo 

etnográfico configurou-se como guia metodológico para andamento da pesquisa. 

 

5.3 Observação 

 

A partir da compreensão de que esse instrumento de coleta de dados é 

indispensável em uma pesquisa elencada no contexto das ciências humanas, é que 

a partir dos princípios da etnografia, as observações aconteceram tentando trazer o 

máximo de neutralidade do pesquisador, de forma que inicialmente foi delimitado o 

campo a ser observado e a tentativa de não influenciar ou modificar práticas que 

geralmente são realizadas espontaneamente. Foram observadas reuniões entre a 

comunidade e os técnicos no projeto Pró-semiárido, reuniões da associação de 

moradores, encontro de grupo de jovens, dentre outros momentos de coletividade na 

comunidade.  

 

5.4 Entrevista Semiestruturada 

 

Este modelo de entrevista caracteriza-se pela elaboração de um roteiro estruturado 

de questionamentos, mas que poderão ser modificados ao longo do processo de 
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entrevista, conforme novas indagações forem surgindo, sendo essa uma forma de 

trazer maior liberdade tanto para o entrevistador, quando para o sujeito entrevistado.  

Esse instrumento foi utilizado em todas as categorias nas quais os sujeitos foram 

agrupados.  

 

5.5 Questionário Aberto 

 

Além do uso das entrevistas, o questionário é também indispensável neste 

processo, a partir da perspectiva de coleta de dados divididos por categorias, e 

neste caso, algumas categorias possuem um grande número de sujeitos, dos quais 

as informações coletadas convergem de questões semelhantes. Além disso, os 

questionários foram utilizados em situações em que os sujeitos não se sentiram a 

vontade para responder questões oralmente para serem gravadas. Valendo destacar 

também, situações em que os sujeitos da pesquisa não possuíam disponibilidade 

para responder pessoalmente, e o formato de questionário impresso era a única 

forma viável para coleta de dados nessas situações. Neste sentido, Tozoni-reis 

(2009), salienta a importância de alguns cuidados que devem ser levados em conta 

na utilização de questionários, como a clareza das questões, considerando o grau 

de instrução escolar dos sujeitos, com a finalidade de obtenção de respostas claras, 

objetivas, sem perder o foco da temática da pesquisa. 

 

5.6 Análise Documental 

 

Além das entrevistas e questionários, foi realizada também como instrumento de 

pesquisa, a análise documental, que neste caso foi o documento “Estratégia 

Operacional do Pró-semiárido”, utilizada pela equipe técnica do projeto, bem como 

uma cartilha denominada “Cazumba I: 100 anos de resistência e luta, uma história 

pra contar”, organizada pela Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim em parceria 

com a população local no ano de 2010.  

 

5.7 Diário de Campo 

 

O diário de campo é um meio de registro e organização que foi utilizado ao longo da 
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pesquisa, desde a fase bibliográfica, até o período de coleta e análise de dados. É 

um recurso utilizado para anotações das impressões pessoais obtidas ao longo de 

todo o processo, possíveis descobertas, informações que em muitas situações 

perpassam as questões obtidas em uma entrevista gravada, será uma ferramenta 

utilizada em todas as etapas da pesquisa. 

 

5.8 Lócus 

 

5.8.1 Comunidade Quilombola Cazumba I:  100 Anos de Resistência e Luta 

 

O povoado de Cazumba I faz parte do município de Senhor do Bonfim (Figura 1), 

localizado no estado da Bahia, um pequeno lugarejo com aproximadamente 208 

moradores, subdividido em uma variável de 54 famílias. Uma localidade que tem 

como principal fonte de subsistência a Agricultura Familiar. 

 

Além da Agricultura Familiar, a comunidade não possui outras formas relevantes 

para geração de renda, o que se tem na maioria das situações são pessoas com 

pequenos quintais produtivos, no qual criam galinhas e plantam milho, feijão e 

melancia, além dos ovos que servem para o consumo e comercialização do 

excedido. Valendo ressaltar que na maioria das situações a produção é voltada 

unicamente para o consumo, pois a maioria dos moradores não possuem extensas 

áreas que possibilitem produção em maior escala.  

 

Em questões organizativas que envolvem uma coletividade de pessoas, é 

indispensável a menção da Associação Comunitária de Moradores, uma 

organização que possui grande assiduidade dos sócios, que enchem um centro 

comunitário mensalmente e que discutem a importância da coletividade para o 

desenvolvimento local.  
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Figura 1: Localização Geográfica do Povoado Cazumba I 

Fonte: Google Maps, 2018. 

 

5.9 Recrutamento e Local da Coleta de Dados 

 

Os participantes da pesquisa foram contatados previamente via telefone e a 

aplicação dos questionários e/ou entrevistas foram agendados de acordo com a 

disponibilidade dos mesmos. Além disso, os locais para realização da coleta de 

dados, foram escolhidos pelos participantes, para que dessa forma não ocorresse 

transtornos em relação a deslocamento, custos e privacidade dos mesmos.  

 

5.10 Público Alvo 

 

Os sujeitos da pesquisa foram as pessoas residentes na comunidade, focando em 

públicos como: lideranças comunitárias, moradores e sócios da associação de 

moradores local, grupo produtivo de mulheres, grupo de jovens e profissionais de 

entidades de ATER que desenvolvem trabalho na comunidade, neste caso, a equipe 

do projeto Pró-semiárido. No total, tivemos um quantitativo de 28 sujeitos, que neste 

caso foram agrupados a partir de pequenas categorias que estão ligadas aos 

objetivos do projeto.  
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1° categoria: 4 pessoas 

 

Lideranças comunitária- Presidente da Associação, Agente de Saúde, presidente do 

conselho comunitário, coordenadora do grupo produtivo de mulheres. 

 

2° Categoria: 10 Pessoas 

 

Jovens que participam de movimentos da comunidade (grupo jovem, quadrilha 

junina, pró-jovem) 

 

3° Categoria: 10 pessoas 

 

Moradores do povoado que fazem parte da Associação e são beneficiários do 

projeto Pró-semiárido.  

 

4° Categoria: 2 pessoas 

 

Equipe Técnica do Projeto Pró-semiárido, que acompanham o andamento do projeto 

na comunidade. 

 

5° Categoria: 2 pessoas 

 

Membro da subcoordenação geral do projeto pró-semiárido e Chefe de Escritório do 

Projeto Pró-semiárido (regional de Senhor do Bonfim). 

 

5.11 Análise de Dados 

 

Após a coleta e sistematização dos dados, a pesquisa prosseguiu com a análise e 

interpretação dos mesmos, levando em consideração um grande suporte 

bibliográfico como forma de fundamentação da teoria diante da prática e também 

como base de referência. Todas as entrevistas foram transcritas e armazenadas em 

arquivo pessoal da pesquisadora, dos quais somente a mesma terá acesso, pois a 

partir da transcrição fiel da fala dos sujeitos, será possível trazer a compreensão 
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concreta da realidade. Neste sentido e de encontro ao pensamento de Oliveira Netto 

(2008, p.89), “a análise e a interpretação dos dados obtidos na elaboração deverão 

passar por um processo analítico criterioso, e a sua compreensão deverá constituir o 

núcleo central da pesquisa”.  Valendo ressaltar que todas as informações colhidas 

seguem estritamente as normas éticas de pesquisa, com termos de concessão de 

informações assinados pelos sujeitos da pesquisa. 

 

5.12 Período da Coleta dos Dados 

 

A coleta de dados em campo ocorreu entre os meses de novembro e dezembro de 

2018. Que a partir da compreensão de respeito aos sujeitos da pesquisa, bem como 

o local de efetivação da pesquisa, essa coleta somente aconteceu após aprovação 

do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Vale do São Francisco 

em outubro de 2018.  

  

5.13 Produto Final 

 

Toda pesquisa tem um problema ou potencialidades a serem constatadas, e a partir 

dessas constatações, faz-se necessário algum produto/construção que possa 

orientar ou demonstrar para os sujeitos que participaram da pesquisa os resultados 

obtidos a partir das contribuições dos mesmos.  

 

Dessa forma, no decorrer do processo de pesquisa foi elaborado um produto 

(cartilha), denominado de “Cazumba I: Um Retrato dos Processos Sociais e 

Culturais de uma Comunidade Centenária”, que teve como pretensão contemplar o 

lócus visitado e os sujeitos envolvidos, neste caso, o Povoado Cazumba I, a partir do 

entendimento de que o pesquisador após obter as informações, possa voltar a fonte 

e devolver os resultados, seja comprometido e de certa forma um agente de 

transformação.  

 

A criação desta cartilha foi pensada a partir da junção de elementos que valorizam a 

história local, cultura, tradições, avanços, o ambiente e os recursos naturais, de 

forma que valorize também as organizações sociais existentes na localidade. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1 Contextualizando o Projeto Pró-semiárido 

 

O projeto Pró-semiárido2, que iniciou as suas atividades no ano de 2015, nasceu a 

partir de um compromisso do Estado com foco na relação da erradicação da 

pobreza. E neste contexto o governo da Bahia integrou um compromisso que 

trabalha a partir de uma perspectiva de implantação de serviços e investimentos 

para a população, neste caso, há um investimento de R$ 300 milhões para ajudar 70 

mil famílias que residem em 32 municípios do semiárido baiano, a partir de um 

acordo de empréstimo firmado com o Fundo Internacional de Desenvolvimento 

Agrícola (FIDA), da Organização das Nações Unidas (ONU). A execução do projeto 

é de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia 

(SDR), através da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR).  

(COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL-CAR-BA, 2018) 

 

Dentro dos 32 municípios baianos que o projeto atende, o público beneficiário está 

subdividido em comunidades Quilombolas, comunidades de Fundo e Fecho de 

Pasto, Assentamentos Rurais, Agricultores Familiares e Indígenas, através de 

organizações comunitárias e econômicas para o fortalecimento das capacidades 

produtivas, organizacionais, buscando o desenvolvimento produtivo, através do 

acesso a mercados e consequentemente a geração de renda.  

  

Além do objetivo central do projeto que está centrado na redução da pobreza rural, 

através da geração de renda, o documento de Estratégia Operacional do Projeto 

Pró-semiárido (2015), destaca também que para uma efetivação desse objetivo 

maior, o caminho a ser seguido é o de busca pela geração de renda, no sentido de 

incentivo produtivo, tanto no âmbito agrícola, quanto não agrícola, trabalhando em 

uma perspectiva de desenvolvimento do capital humano e social. Além disso, é 

válido destacar também os seguintes objetivos contidos no referido documento:  

 

1- Fortalecer as capacidades da população rural a nível individual e das 
suas organizações comunitárias e econômicas, inclusive aumentando suas 

                                                           
2
 Para mais informações, ver: http://www.car.ba.gov.br/projetos/pro-semiarido 
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capacidades para desenvolver atividades produtivas e negócios rurais, 
melhorar o acesso aos mercados e reforçar o acesso às políticas públicas.  
2- Apoiar o desenvolvimento de investimentos produtivos sustentáveis e 
lucrativos, com atenção especial para o manejo sustentável dos recursos 
naturais. 

 

Dentro dos objetivos estabelecidos pelo projeto é evidente a proposta de trazer 

independência e autonomia. Incentivar o desenvolvimento a partir de investimentos 

em produção e utilização de recursos que são potencialidades na realidade  de 

inserção desses sujeitos, é possibilitar que ao término do projeto essas pessoas 

possam desenvolver as suas atividades normalmente, consigam manter o equilíbrio 

de produção, que o acesso ao mercado possa ser conquistado e mantido, e isso 

configura-se um fator de imensa importância no âmbito do Desenvolvimento Rural.   

 

Quanto a organização e funcionamento prático nas comunidades, o documento de 

Estratégia Operacional do Pró-semiárido aborda que o programa trabalha em uma 

perspectiva de territórios rurais, dos quais são compostos por uma aglomeração de 

4 comunidades que são próximas. E dessa forma, são trabalhados preceitos como a 

cooperação, e dentro desse trabalho em conjunto são buscadas alternativas que 

possam contemplar os interesses e demandas dos sujeitos e comunidades que 

compõem os Territórios Rurais.  

 

Em entrevista realizada com o atual chefe do escritório regional de Senhor do 

Bonfim, foram feitos alguns questionamentos referentes  a formação desses 

Territórios Rurais, e o mesmo explicitou que além da questão dessas comunidades 

estarem próximas umas das outras, outros fatores também influenciam, a partir do 

entendimento de que as comunidades que formam os territórios possuem relações 

entre si, sejam elas pessoais, comerciais ou de solidariedade. Além disso, o mesmo 

chama a atenção também para questões geográficas e ambientais semelhantes, 

sistemas produtivos, dentre outros pontos. Então, a partir da junção dessas 

características, adotou-se a nomenclatura de Territórios Rurais, o que também é 

uma forma de trabalhar a coletividade, além de ser usada como estratégia para 

intervenção da Assistência Técnica, para articulação dos investimentos, e para 

promoção e viabilização do Desenvolvimento Rural nesses territórios.  
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Analisando o “Ordenamento Territorial Rural”, contido no documento de Estratégia 

Operacional do Projeto Pró-semiárido (2015), percebemos que o processo formativo, 

inicia com a pré-indicação das comunidades que irão compor os Territórios Rurais, 

seguindo com a questão dos mapas temáticos, e posteriormente com a consulta 

juntamente com algumas organizações conhecedoras da realidade rural do 

município em questão. Então, a partir da junção dessas informações coletadas, a 

equipe do projeto promove uma visita nas localidades, como forma de diagnose e 

complementação de informações. Após todo esse processo, há uma convocação de 

assembleia geral com as comunidades selecionadas, e os Territórios Rurais são 

efetivamente definidos, como forma de finalização deste processo inicial. O 

diagrama abaixo (Figura 2), ilustra o processo que se inicia na assembleia com as 

comunidades, até a construção do plano de investimento dos Território Rurais.  

 

Figura 2: Diagrama de Planejamento no Território Rural  

Fonte: Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR, 2015. 

 

O trabalho a partir da união de um coletivo de comunidades, traz em destaque 

temáticas como a cooperação e a importância de se trabalhar em grupo. A partir do 

entendimento de que cooperação é imprescindível em um contexto em que se 

trabalha com demandas coletivas, com interesses produtivos de um grupo que 

possui objetivos em comum. 
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Ainda na conversa com o atual chefe do escritório Regional de Senhor do Bonfim, 

foram feitos questionamentos sobre os ganhos, seja de forma direta ou indireta, para 

as comunidades beneficiarias do projeto, no sentido do que o projeto se propõe e 

vem executando na comunidade. E a partir desse questionamento foi obtido o 

seguinte esclarecimento: 

 

A princípio, o acesso a políticas públicas, a intervenção do estado, com o 
intuito de fomentar o acesso aos pleitos de determinado seguimento da 
sociedade, então o pró-semiárido assegura Assistência Técnica e Extensão 
Rural continuada especializada, isso se dá com a própria equipe contratada 
pela CAR, equipe multidisciplinar, com agrônomos, zootecnistas,  
veterinários, e também o pessoal da área social, pedagogo, assistência 
social, e apoio administrativo, com os profissionais da área contábil, e 
também as organizações de Assistência Técnica e Extensão Rural, as 
chamadas entidades de ATC, credenciadas ao CIATER, que são 
organizações sociais que promovem esses tipos de serviços. Posso citar 
alguns que trabalham diretamente conosco. Que é o caso o IRPAA, 
ARESOL, CACTUS e IDESA. [...] Tem o víeis também pautado na 
agroindustrialização, no processamento da produção, na organização da 
produção, no estimulo a qualificação da produção, a produção para  o 
consumo, mas também o víeis da comercialização dos excedentes, e 
agregação de valor através da agroindustrialização é também uma ação 
relevante do pró-semiárido, e é... o acesso a diversas politicas públicas que 
nós temos em evidencia, como por exemplo o crédito agrícola através do 
PRONAF, o acesso a energia elétrica, através do LUZ PARA TODOS, o 
acesso a habitação, através do Programa Nacional de Habitação Rural, na 
verdade é o estimulo ao acesso, a orientação ao acesso.., O programa 
Nacional de Alimentação Escolar, e as ações voltadas para a regularização 
fundiária, para o cadastro do imóvel rural, dentre outros. (CHEFE DE 
ESCRITÓRIO) 

 

Na fala em destaque, é possível traçarmos um grande perfil do projeto. Inicialmente 

é interessante a formação da equipe interdisciplinar, que contempla questões sociais 

e produtivas, entendendo o papel da ATER com esses dois eixos, que estão 

extremamente ligados, a partir da compreensão de que o desenvolvimento deve 

ocorrer de maneira múltipla e contemplando esses dois aspectos.  

 

Além disso, deve ser observado o incentivo ao acesso a outras políticas públicas  

que não estão diretamente ligadas ao projeto, mas que podem contribuir 

significativamente na vida dos beneficiários, nas suas produções, compreendendo 

que a questão do acesso a informação é indispensável em muitas situações, pois 

por falta de incentivo e informação muitas dessas pessoas que não possuem graus 

de instrução elevados, acabam não sabendo de direitos que possuem. Então o 

trabalho social pode ocorrer também nesse viés.  
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Tratando dessa questão que envolve a informação para inserção das pessoas 

dentro de políticas que são de direito das populações rurais, vale destacar também 

outras perspectivas que estão dentro de um viés social. E dialogando com a ideias 

de Freire (1983), notamos uma proposta de Extensão Rural embasada em 

comunicação, em processos educativos, que dialogam diretamente com a 

população, um trabalho construído e em diálogo com os sujeitos envolvidos. E 

referente a essa questão, merece destaque a seguinte afirmação trazida pelo Chefe 

de escritório: 

 

A própria Assistência Técnica e Extensão Rural é um processo educativo, é 
um processo de formação através das oficinas, através dos seminários, 
através das capacitações. É um processo educativo a medida de que a 
orientação técnica proporcionam ao agricultor e agricultora, utilizar formas 
mais adequadas de manejo.. manejo produtivo, manejo sanitário, manejo de 
água, manejo de solo, então isso é importante, o própria articulação e 
diálogo com as entidades de assistência técnica, que são organizações 
sociais, que tem uma politica, que tem uma cultura especifica de 
convivência com o semiárido, então esses processos são importantes, além 
da articulação também com  outras organizações que promovem formação, 
formações especificas em determinadas áreas, o diálogo com as escolas 
técnicas, com os Institutos Federais, com as Escolas Família Agrícola,  os 
intercâmbios, as visitas as organizações de pesquisa, como a EMBRAPA 
por exemplo, as formações, tudo isso se dá de forma a proporcionar a 
questão da formação, do empoderamento. (CHEFE DE ESCRITÓRIO) 

 

Percebe-se que há uma relação entre o projeto e entidades de cunho popular, que 

contribuem efetivamente na execução. De acordo com informações obtidas com a 

equipe Técnica do projeto, responsável pelo atendimento dos municípios que 

compõem o Território Piemonte Norte do Itapicuru (Senhor do Bonfim, Campo 

Formoso, Antônio Gonçalves, Pindobaçu, Filadélfia, Ponto Novo, Caldeirão Grande, 

Jaguarari e Andorinha), atualmente as entidades que estão acompanhando 

diretamente e estão efetivamente em campo realizando intervenções, são: Instituto 

de Desenvolvimento Social e Agrário do Semiárido (IDESA), 

Associação de Assistência Técnica e Assessoria aos Trabalhadores Rurais e 

Movimentos Populares (CACTUS), Associação Regional dos Grupos Solidários de 

Geração de Renda (ARESOL) e Instituto Regional da Pequena Agropecuária 

Apropriada (IRPAA). 
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A importância dessas entidades para o desenvolvimento do projeto se dá a partir da 

valorização de organizações de base popular, que são referências dentro de uma 

região, e que já possuem trabalho de base e experiência dentro do que se propõe o 

Pró-semiárido. Ressaltando que essas entidades que acompanham as 

comunidades, cumprem requisitos burocráticos, que asseguram a boa execução das 

atividades, ou seja, o cumprimento de metas que são preceitos do projeto.  

 

A partir do que já foi discutido acerca da questão da Convivência com o Semiárido, 

bem como a inserção de Tecnologias Socias que contribuem para o 

desenvolvimento da população residente principalmente na zona rural da área 

semiárida, é válido destacar o comprometimento do projeto com essa causa, a partir 

do entendimento da necessidade dessa discussão e implantação de tecnologias que 

venham a melhorar a vida das pessoas, sujeitos esses que durante muito tempo, em 

um processo histórico passaram e ainda passam por dificuldades principalmente 

devido aos longos períodos de estiagem.  

 

É notável que para efetivação das propostas voltadas para o desenvolvimento do 

Semiárido, é indispensável a articulação e investimento através de políticas públicas, 

seja a partir da execução de um projeto como é o caso do pró-semiárido, que 

dialogue com as potencialidades e peculiaridades que são de ordem natural, 

econômicas, produtivas e culturais, ou através de outras ações. Além disso, é 

indispensável a compreensão dos atores sociais envolvidos nos processos, para que 

vivenciem a realidade com preceitos da sustentabilidade e valorização dos 

potenciais locais. É neste sentido que o Ministério da Integração Nacional aponta 

que, “o desenvolvimento do Semiárido ainda permanece fortemente influenciado 

pelo clima, uma vez que as atividades econômicas são essencialmente rurais” 

(MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONA, 2005, p.11). 

 

Em consonância com esse apontamento feito pelo Ministério da Integração 

Nacional, a fala do Chefe de Escritório trazida abaixo, reforça tanto a problemática 

climática, quanto em relação aos recursos hídricos, e consequentemente o que vem 

sendo feito para alinhamentos positivos nessas questões:  

 



53 
 

Outra questão importante no pró-semiárido é o fomente das atividades de 
segurança hídrica, de produção sustentável. Nós estamos em uma região, 
cuja características, algumas das características principais são as altas 
temperaturas, a baixa pluviosidade, a irregularidade inclusive da chuva, ou 
seja, uma dificuldade muito grande de acesso a água, tanto a água para o 
consumo, quanto a água para produção. Então o pró-semiárido tem esse 
víeis, de potencializar e viabilizar o acesso aos recursos hídricos, com 
tecnologias sociais, como por exemplo as cisternas de consumo e 
produção, mas também as outras tecnologias, barreiros, aguadas, poços 
artesianos, enfim, toda a tecnologia possível e necessária para que as 
famílias possam ter acesso a segurança hídrica. (CHEFE DE ESCRITÓRIO) 

 

Os depoimentos acima mostram que um dos focos do projeto está correlacionado a 

viabilização dos recursos hídricos para a população beneficiária. No caso das 

tecnologias para captação e armazenamento de água, é interessante a menção ao 

processo de implantação desses recursos, que vão desde a instrução para as pessoas 

sobre a importância de se ter determinada tecnologia e como fazer manutenções, bem 

como o trabalho de conscientização da importância social apresentada por esses 

recursos.  

 

Tomando como analise as questões que o projeto busca estar inserido, e as 

intervenções nos vários níveis que procura estar trabalhando e dialogando com o 

público beneficiário, é indispensável  chamarmos atenção a menção no seu 

Documento de Estratégia Operacional,  da Lei  nº 12.372 de 23 de dezembro de 

2011, que institui a Política Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural para a 

produção familiar – PEATER, que neste caso o projeto vem embasado em algumas 

questões e princípios abordadas pela referida legislação. Destacamos o Art. 3º, que 

trata sobre os princípios da PEATER, e que nesta caso são também pontos 

norteadores na funcionalidade e objetivos do projeto: 

 

I - promoção do desenvolvimento rural sustentável, compatível com a 
utilização adequada dos recursos naturais e com a preservação do meio 
ambiente, incluindo a apropriação de inovações tecnológicas e 
organizativas; 
II - gratuidade, qualidade e acessibilidade aos serviços de assistência 
técnica e extensão rural; 
III - adoção de metodologia participativa, com enfoque multidisciplinar, 
interdisciplinar e intercultural, buscando a construção da cidadania e a 
democratização da gestão da política pública; 
IV - adoção dos princípios da agricultura de base ecológica, com enfoque 
para o desenvolvimento de sistemas de produção em bases sustentáveis e 
construídos a partir da articulação do conhecimento científico, empírico e 
tradicional; 
V - equidade nas relações de gênero, geração, raça e etnia; 
VI - contribuição para a segurança e soberania alimentar e nutricional. 
(GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, 2011) 
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A defesa pelo Desenvolvimento Rural Sustentável mencionada na PEATER 

configura-se indispensável na execução do projeto, a partir do entendimento amplo 

do conceito de desenvolvimento e das múltiplas questões abordadas. Além disso, 

todo esse artigo reflete diretamente nos objetivos traçados pelo Pró-semiárido, como 

por exemplo a questão da gratuidade do serviço para população, desenvolvimento 

produtivo com preceitos voltados para sustentabilidade, dentre outras questões.  

 

Destacamos neste artigo, além das questões voltadas para o Desenvolvimento Rural 

Sustentável, que são preceitos do projeto em todas as suas etapas, a adoção por 

metodologias participativas, que é uma defesa do pró-semiárido, ou seja, a 

construção coletiva e execução com a participação ativa dos beneficiários.  

 

6.2 Cazumba I: Perspectivas de Cultura e Identidade 

 

Estabelecer uma retomada histórica e conhecer as origens em qualquer situação é a 

construção de uma ação de empoderamento. E a partir desse pensamento, 

buscaremos no presente tópico, estruturar um pouco da história de luta, persistência 

e resistência da Comunidade Quilombola de Cazumba I, a partir do relato das 

pessoas que residem na localidade, bem como a observância dos modos de vida e 

produção local.  

 

Antes de avançarmos nessa tentativa de reconstrução histórica acerca da 

comunidade Quilombola de Cazumba I, é importante a menção de um importante 

marco local, que foi a comemoração do seu centenário. A partir de uma ação inicial 

de lideranças da comunidade, com o apoio da Prefeitura Municipal de Senhor do 

Bonfim, em 2010 a partir de um resgate documental e estudo histórico acerca da 

região, Cazumba I comemorou 100 anos da chegada do primeiro morador na 

localidade. Em uma união entre poder público e sociedade civil em nome da 

valorização pela resistência e luta de um povo, a localidade vivenciou durante um 

ano eventos mensais que ressaltavam aspectos da história local, da cultura, ações 

voltadas para cidadania, resgate e construção da identidade de um povo. 
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Resultante do centenário de Cazumba I, o prefeito da época, o senhor Paulo Batista 

Machado, que além da carreira política era um grande estudioso e incentivador da 

cultura local, lançou juntamente com uma comissão, formada pelos próprios 

moradores da comunidade, uma cartilha denominada “Cazumba I: 100 anos de 

resistência e luta, uma história pra contar”. O conteúdo dessa cartilha, que servirá de 

embasamento nessa pesquisa, aborda aspectos referente a chegada da primeira 

família na localidade, fundação, costumes, lendas, o trabalho das pessoas, a cultura 

religiosa, as conquistas, ou seja, a história da comunidade contada pelos próprios 

moradores, um resgate e valorização dos saberes e identidade local.  

 

Cazumba I, possui algumas construções que são pontos chave na história local. São 

as pequenas conquistas de espaços físicos feitos pela própria comunidade, através 

dos mutirões que são processos que perpassam gerações, que as pessoas se 

reúnem com um objetivo comum e trabalham em prol de uma causa, o que 

geralmente não apresenta ganho material ou financeiro de ordem individual, mas 

para a coletividade. Esses mutirões reúnem a comunidade, e cada pessoa contribui 

da forma que pode e sabe, seja como pedreiro, ajudante, função de carpintaria, ou 

no preparo de almoço ou lanches coletivos para as pessoas que estão trabalhando 

nas obras, enfim, um trabalho feito por um coletivo e pensado para um coletivo.  

 

Um exemplo relatado pelas pessoas da comunidade foi a construção através de 

mutirões, da primeira casa de farinha no ano de 1920. Um marco importante, que 

influenciou grandemente a povoação, pois as pessoas de localidades vizinhas 

vinham para Cazumba com o objetivo de processar suas produções de mandioca e 

por gostarem do acolhimento e do sossego local, permaneciam, construíam casas e 

formavam família.  

 

A cartilha produto do centenário de Cazumba I, aborda pontos importantes da 

história local, tudo construído a partir da ouvidoria da comunidade. E sobre as 

construções que são mais antigas e que a comunidade acredita ser de grande 

relevância, e que foram obtidas através dos mutirões, é destacada a igreja católica, 

que neste caso é a religião predominante na comunidade. A “capelinha do 

Cazumba” foi construída no ano de 1984, com o apoio de um padre entusiasta pela 

comunidade, o padre Luiz, no qual trouxe a ideologia das Comunidades Eclesiais de 
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Base (CEBs), que também engajaram a comunidade em outros movimentos, como é 

o caso da Pastoral da Criança e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Senhor 

do Bonfim.  

 

Contar uma história a partir de leituras feitas sobre determinada temática é 

importante, mas ouvir relatos de pessoas que vivenciam determinada realidade, é a 

oportunidade de enxergar uma perspectiva muito próxima da vivência. E neste 

sentido, a narrativa acerca da comunidade de Cazumba I, trará fragmentos de falas 

das pessoas residentes na comunidade, e também um resumo baseado nos 

aspectos trazidos pelos mesmos, afim de melhor ilustrar os objetivos discursivos nos 

quais esse trabalho se propõe.  

 

Na presente pesquisa, foi realizado um trabalho de campo, no qual foram 

entrevistadas 28 pessoas, e desse total, 24 pessoas são residentes em Cazumba I. 

Adentrando em questões voltadas para a cultura local, em todos os roteiros de 

entrevista, mesmo em sujeitos que não foram agrupados na mesma categoria, o 

questionamento referente as potencialidades locais foi uma questão presente. E por 

unanimidade, a tradição junina esteve presente em todas as respostas.  

 

A quadrilha junina denominada “Renascer”, é um grupo criado no ano 2000, com a 

finalidade de entretenimento para os jovens da comunidade, afinal, os festejos 

juninos, com fogueira em comemoração ao dia de Santo Antônio, São João e São 

Pedro são costumes repassados de gerações passadas. Então, o grupo de 

quadrilha junina surgiu a partir da valorização dessas datas pela comunidade e para 

trazer engajamento e participação da juventude nessas tradições que de certa forma 

estavam perdendo notoriedade.  

 

De acordo com a coordenadora da quadrilha junina de jovens, que será aqui 

denominada de “Liderança Comunitária B”, inicialmente o intuito do grupo era 

apenas fazer apresentações na comunidade para animar as fogueiras. As fantasias 

eram confeccionadas também em mutirões, pelas mulheres que sabiam costurar, e 

desde o princípio era algo que gerava união dentro da comunidade. Os ensaios 

realizados no centro da comunidade, no “terreiro” do senhor Adão, ou seja, na frente 
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da sua casa, livres para todos assistirem e contribuírem, os componentes eram os 

próprios coreógrafos e até os dias atuais acontece dessa forma. 

 

A “Liderança B”, faz uma retomada cronológica na história do grupo e diz que em 

2007, o coletivo de jovens percebeu a necessidade de mostrar a cultura produzida 

na comunidade, e no referido ano, participaram do 1° Concurso de Quadrilhas 

Juninas de Senhor do Bonfim e Região, uma competição em que os grupos que 

participavam representavam cidades e possuíam grandes estruturas. A quadrilha de 

Cazumba I não acreditava muito no seu potencial, e a surpresa maior foi a conquista 

pelo 1° lugar na competição. E desde então, todos os anos, o grupo se apresenta 

em feiras, eventos em outros municípios e concursos em outras cidades. A 

Quadrilha Renascer é um motivo de muito orgulho para a comunidade, é um 

envolvimento coletivo. 

 

Além da questão da quadrilha, na fala de todos os sujeitos é evidente que a 

comunidade valoriza bastante os reisados, uma tradição muito antiga, que reúne 

desde jovens até os mais idosos, com danças e partilha de comidas e bebidas 

durante a madrugada. Geralmente as músicas do reisado são cantadas 

principalmente pelas mulheres, com versos e danças características dessa 

manifestação cultural.  

  

Nas entrevistas realizadas com os moradores da comunidade, foram citadas em 

70% a questão da cultura religiosa, a festa da padroeira em dezembro, que reúne 

anualmente pessoas das comunidades vizinhas durante 9 noites. Além disso, a 

religiosidade mostra-se forte no período da quaresma, que em um período de 40 

dias, que inicia após o carnaval, as pessoas se reúnem em oração. Alguns desses 

momentos de oração acontecem na capela da comunidade e outros na casa dos 

próprios moradores, algo que na visão de muitas pessoas da comunidade, acaba 

aproximando as pessoas e fortalecendo a religião, vista também como tradição. 

Sobre essas questões culturais, importante o destaque para algumas falas que 

contextualizam claramente o que vem sendo discutido: 

 

A religiosidade vem respeitando a memória dos nossos pais, nossos avós, é 
muito importante, pra ver se a juventude se interessa em resgatar essas 
coisas que eram dos nossos antepassados. (Liderança Comunitária A) 
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[...] aqui na nossa comunidade tem o reisado, tem a nossa quadrilha, e tem 
também as apresentações culturais da igreja, as manifestações. E são 
todas elas importantes. E pra gente, a maioria das pessoas, a importância 
das apresentações culturais para os jovens é muito maior. Porque tá 
integrando o jovem a sociedade, tirando eles das coisas fáceis que você 
encontra por ai, como drogas, e outras coisas a mais. (Liderança 
Comunitária B) 
 

A importância, é que a gente mantem viva as tradições culturais, e isso une 
a comunidade, as pessoas, principalmente os jovens envolvidos na cultura, 
e a gente não deixa de num ser um passo, nós lideranças principalmente, 
direcionamento da associação, voltar a integrar nos integrar os nossos 
jovens na cultura, para os jovens não se evadirem para outros meios, 
principalmente dos meios das drogas. E isso é muito ruim nas 
comunidades. A gente tem que fazer, através da associação, fazer a nossa 
parte de estar envolvendo a nossa juventude. (Liderança Comunitária C) 
 

A partir da fala dos sujeitos, podemos situar a importância da cultura para os mais 

diversos contextos e a forma como ela se efetiva, a partir do entendimento de que 

cultura vai além de questões voltadas para tradições ou práticas, mas que o conceito 

em si, cada vez mais vem apresentando uma nova roupagem. Segundo Chauí 

(2000), a nomenclatura “cultura”, vem com uma nova abrangência, e neste sentido é 

considerada como produção de linguagem e inclui a isso um leque de 

peculiaridades, como a religião, sexualidade, formas de trabalho e produção, 

manifestações de lazer, músicas, dentre outros processos de relações sociais 

 

A partir das contribuições teóricas de Chauí, e do alinhamento com as falas acima, é 

possível perceber a importância atribuída pelos moradores em relação a cultura 

local. Nas falas, é chamada a atenção principalmente pelo fato do desejo de 

continuar com tradições que são dos antepassados, como uma forma de “resgate”, 

principalmente em relação aos jovens, e nisso também merece destaque a questão 

de que através da inserção dos jovens nas atividades culturais locais, os mesmos 

possivelmente podem estar mais distantes de questões ligadas a vulnerabilidade e 

marginalidade.  

 

Segundo Barros (2007. p. 06), “a cultura gera desenvolvimento humano porque 

fornece instrumentos de conhecimento, reconhecimento e autoconhecimento, ou 

seja, porque gera identidade”. E a partir da reflexão de que reconhecimento e 

identidade devem partir primeiramente dos próprios sujeitos, podemos refletir essas 
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questões nas falas dos mesmos, e a importância que atribuem as manifestações 

existentes na localidade, inclusive em uma perspectiva social.  

 

Além das entrevistas realizadas com as lideranças comunitárias, é indispensável 

trazermos também a visão de uma jovem acerca da temática cultura e identidade. 

Foram 10 (dez) jovens entrevistados e de maneira geral, o fragmento da fala a 

seguir, representa sinteticamente a visão dos demais jovens em relação a essa 

questão. É interessante trazermos a fala dessa jovem, pois nas demais categorias, 

em todas as perguntas relacionadas a cultura, os sujeitos entrevistados faziam 

alguma alusão a juventude, e como o engajamento dos mesmos nessas atividades 

pode ter um papel transformador. Dessa forma, vejamos a fala acerca de um 

questionamento sobre as principais potencialidades culturais da comunidade: 

 

A quadrilha ela envolve os jovens, e... o museu, porque é um dos espaços 
culturais  da comunidade, que na verdade só tem aqui na região, na região 
aqui de Senhor do Bonfim só tem aqui, de todos os povoados, só tem aqui 
em Cazumba I, até em Senhor do Bonfim, que tem vários espaços assim, 
que guardam um pouco da história, mas não tem aquele espaço que diga “o 
museu de Senhor do Bonfim”, e aqui no Cazumba tem essa riqueza 
enorme, que é o museu daqui. E tem também a Casa de Farinha, que é um 
local que eu acho bastante rico, que não é mais utilizado, que não é mais 
dado o seu devido valor. E até quando vai para o lado da educação, quando 
as crianças, quando a gente pergunta as crianças se elas sabem de onde 
vem a farinha, elas dizem que é do supermercado, porque elas não 
conhecem essa produção, como é a produção, como é o processo que a 
farinha é feita. (JOVEM A) 

 

O que se vê é que há um reconhecimento dos potenciais culturais da comunidade. 

Além da Quadrilha Junina Renascer, a jovem trouxe destaque para o museu local, 

que neste caso foi uma das “heranças” do centenário da comunidade. Inaugurado 

em 2010. O museu de Cazumba I, é uma pequena casa de pau a pique, de estrutura 

rústica, que guarda objetos que contam um pouco da história local. Infelizmente a 

estrutura do museu não possui manutenção e o cuidado que deveria, conforme foi 

observado na coleta de dados da presente pesquisa.  

 

Em diálogo com outros moradores da comunidade, os mesmos citam a importância 

desse espaço, um local que guarda algumas memórias da comunidade, porém, essa 

valorização não acontece para além da comunidade, o que gera abandono no 

patrimônio.  
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Outro patrimônio importante para comunidade é a casa de farinha. Conforme 

mencionado anteriormente, a comunidade teve em 1920 a sua primeira casa de 

farinha, com maquinários mais rústicos e com uma estrutura menor. Durante muito 

tempo as plantações de mandioca eram predominantes na comunidade, então a 

partir de uma iniciativa de um projeto vindo da Diocese de Senhor do Bonfim, 

juntamente com uma ONG da Itália, a comunidade foi contemplada com uma 

estrutura de casa de farinha com máquinas a motor, o que trouxe maior 

rentabilidade na produção de farinha. (PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHOR DO 

BONFIM, 2010) 

 

Na fala da Jovem A, além da questão das memórias também é visível a 

preocupação em relação ao conhecimento sobre a própria realidade, e isso é uma 

preocupação apresentada por muitos sujeitos entrevistados. Essas pessoas 

reconhecem que avanços devem acontecer, e que a inserção de tecnologias deve 

chegar ao ambiente rural sim, mas também explanam a preocupação em relação as 

novas gerações, pelo conhecimento local, perpetuação de tradições e 

reconhecimento da identidade.   

 

A partir desse anseio explanado pela comunidade, em relação a juventude, 

buscaremos estabelecer um perfil da juventude presente na localidade, trazendo 

aspectos culturais, econômicas, e a visão acerca da comunidade que residem. Além 

disso, traremos uma explanação acerca da participação dos jovens no projeto Pró-

semiárido, a expectativa dos mesmos e os anseios em relação a essa nova 

experiência vivenciada pela comunidade.  

 

6.3 A certificação Quilombola de Cazumba I 

 

Adentrado em uma perspectiva de auto reconhecimento, é indispensável abrimos 

um tópico discursivo que trate especificamente da questão quilombola, pois de fato 

em todo decorrer deste estudo, o nosso lócus de estudo aparece denominado de 

“Comunidade Quilombola”. Dessa forma, é indispensável trazermos alguns 

apontamentos que nos apresente um pouco mais sobre a aplicabilidade dessa 
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nomenclatura, desde quando vem sendo aplicada e a representatividade dessa 

titulação para localidade. 

  

Na pretensão de estabelecer uma discussão sobre as denominadas comunidades 

Quilombolas, é indispensável também a reflexão sobre a história das populações 

negras no Brasil desde o período imperial, uma época permeada pelo preconceito 

em massa e principalmente pela escravidão, do imenso enriquecimento do país em 

face da exploração desumana vivenciada por essas pessoas. E mesmo em um 

período pós-escravidão, a população negra muito lutou e buscou a concretização 

pelo reconhecimento e cidadania plena, em que as pessoas de fato pudessem ter 

acesso a ações e práticas de direito para todo e qualquer cidadão.  

 

Destacar como pauta as atuais comunidades Quilombolas no Brasil, é refletirmos 

uma nomenclatura dentro de duas perspectivas. Inicialmente, fazendo o resgate 

histórico, os quilombos configuravam-se como locais de refúgio, de fuga dos negros 

que eram escravizados. E conforme Munanga e Gomes (2016) ilustram, tratar de 

quilombo em relação ao período da escravidão no Brasil, é perceber os locais para 

além da questão do refúgio, mas como uma forma de organização de pessoas que 

diante de mazelas se recusavam a continuar vivendo tão precariamente, em regime 

de escravidão. Então, a formação dos quilombos pode ser visualizada como 

efetivação de ações de luta por um sistema carregado de desigualdade e 

preconceito.  

 

A segunda reflexão no contexto, refere-se a um período mais atual, em que o 

reconhecimento de áreas remanescentes de Quilombo é um direito estabelecido em 

lei. Além disso, é importante ressaltarmos sobre a proteção cultural tanto no sentido 

material, quanto imaterial das populações afro-brasileiras, e neste sentido 

pontuamos a Constituição Federal (CF) de 1988, que estabelece preceitos que 

preconizam essa perspectiva, o que se configura de grande valia para a histórica 

luta dessas populações. O paragrafo 1° do Artigo 215, mostra que “O Estado 

protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e 

das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional”.  
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O papel da legislação neste processo de reconhecimento, busca por proteção e 

perpetuação cultural é fundamental nos avanços conquistados até os dias atuais. A 

efetuação de políticas públicas especialmente voltadas para as comunidades 

Quilombolas é um direito que vem sendo fortalecido e aplicado em múltiplas 

situações.  

 

É indispensável mencionar que a existência de comunidades quilombolas no Brasil 

não está restrita apenas a área rural, mas também é uma realidade presente nas 

áreas urbanas. O reconhecimento das áreas remanescentes de Quilombo se efetiva 

a partir de uma série de questões, dentre elas, destacamos a classificação trazida 

no Decreto Nº 4.887, de 20 de novembro de 2003. 

 

Art. 2
o
  Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, 

para os fins deste Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de 
auto-atribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações 
territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada 
com a resistência à opressão histórica sofrida. (BRASIL, 2003) 

 

O Decreto vem de maneira inicial nos dando uma visão de alguns critérios para que 

comunidades sejam de fato consideradas remanescentes. É chamada atenção para 

a trajetória histórica das comunidades, que é uma forte característica, a partir da 

importância dos ancestrais, dos cultos, das memórias, ou seja, as vivências 

históricas representam e dizem muito sobre o que se tem hoje, sobre as populações 

e as suas constituições.  

 

Ao pontuarmos esse referencial acerca de Quilombos e certificação, é que 

adentramos na realidade existente no nosso lócus de pesquisa, pois com a obtenção 

da certificação como área efetivamente quilombola, a comunidade de Cazumba I, 

percebeu que esse reconhecimento perante a lei, configura-se uma conquista e ao 

mesmo tempo um direito de efetivação, algo que reforçou a comunidade em muitos 

aspectos, sobretudo em relação ao autoreconhecimento e relação de pertencimento 

da população com o local, um processo que vem sendo construído, dialogado e 

dentro de ações e do cotidiano da comunidade as próprias pessoas conseguem 

perceber o papel deste reconhecimento, inclusive na efetivação de Politicas Públicas 

para o Desenvolvimento Rural, como é o caso dos projetos em execução na 

localidade. 
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Embasada no contexto discursivo sobre a relevância da conscientização local é que 

destacamos o parágrafo 1°, do artigo 2° do Decreto 4.887, que vem reforçar que “a 

caracterização dos remanescentes das comunidades dos quilombos será atestada 

mediante autodefinição da própria comunidade.” (BRASIL, 2003) 

 

Fazendo menção a certificação de Cazumba I, como remanescente de Quilombo, 

tivemos acesso a “Certidão de autodefinição”, disponibilizada pela presidente da 

associação, porém essa é uma informação de acesso público encontrada 

virtualmente na página da Fundação Palmares3. Essa certidão foi fornecida pelo 

Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro-Brasileiro, a partir da Fundação 

Cultural Palmares e foi atribuída a comunidade no dia 16 de maio de 2013, uma 

importante conquista e fortalecimento da identidade local, bem como um passo para 

aquisição de direitos. Essa certificação passou a ser possível para muitas 

comunidades remanescentes de Quilombo a partir da efetivação lei n° 7.668, de 

agosto de 1988, do decreto n° 4.887, de 20 de novembro de 2003, bem como outras 

disposições na legislação nacional, que contribuíram para que este processo de 

reconhecimento se concretizasse para este contexto.  

 

De acordo com informações disponibilizadas na página virtual do Ministério da 

Cidadania- Secretária Especial da Cultura, a Fundação Cultural Palmares (FCP), 

certificou nos últimos treze anos mais de 2,5 mil comunidades, uma conquista 

importante para muitos territórios, a partir da necessidade de reconhecimento 

histórico e da origem e fundação dessas comunidades, além da ampliação ao 

acesso de direitos em relação a políticas públicas especificas. A partir desses dados, 

é possível visualizar no gráfico abaixo (Figura 3), o percentual de comunidades 

certificadas anualmente como remanescentes de Quilombo no Brasil. Podemos 

fazer uma escala comparativa entre os anos de 2004 e 2019.  

Figura 3: Percentual de comunidades certificadas anualmente como remanescentes 

de Quilombo no Brasil entre os anos de 2004 e 2019. 

                                                           
3
 Para mais informações, ver: http: http://www.palmares.gov.br/?page_id=37551 



64 
 

 

Fonte: Fundação Palmares, 2019. 

A página virtual da Fundação Cultural Palmares, atualiza mensalmente a lista de 

comunidades certificadas. Então, trazendo um filtro para o nosso município 

pesquisado, neste caso Senhor do Bonfim, atualmente existem 15 comunidades 

certificadas. Um importante avanço para o município e para efetivação de direitos 

dessas populações.  

 

Em Cazumba I, podemos dizer que esse auto reconhecimento ocorreu de forma 

lenta, ou melhor, ainda vem acontecendo. Muitos moradores não sabiam de fato o 

que significa pertencer a uma comunidade remanescente de Quilombo, os motivos 

dessa atribuição e o que pode ser conquistado a partir disso. Uma das primeiras 

modificações refere-se ao nome da Associação que anteriormente era denominada 

apenas de “Associação de Moradores de Cazumba I”, e atualmente foi alterado para 

“Associação Quilombola de Cazumba I”. Com isso, não significa que apenas a 

agregação de um nome venha trazer a compreensão sobre o significado para as 

pessoas, mas é o início de uma conscientização de significados. 
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No ano de 2018, a comunidade participou da chamada do edital para comunidades 

Quilombolas do projeto Bahia produtiva, e foi contemplada. A principal demanda da 

comunidade refere-se a unidade de produção, que poderá beneficiar não somente o 

grupo de mulheres, mas a comunidade de maneira geral, algo que já vem sendo 

demandado pelo outro projeto em efetivação na comunidade, o Pró-semiárido.  O 

projeto Bahia Produtiva, é uma importante ação do Governo do Estado da Bahia, 

lançada no ano de 2015 e que está especialmente voltada para o financiamento de 

projetos de inclusão produtiva e acesso ao mercado. O projeto atua principalmente 

em questões socioambientais, de abastecimento de água e desenvolvimento 

produtivo, áreas que são de interesse das comunidades mais pobres da Bahia. 

(COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL-CAR-BA, 2019) 

 

Então, além da efetivação do projeto Pró-semiárido, em 2019 a comunidade iniciou a 

execução do Bahia Produtiva, ambos são projetos executados pela CAR, que 

possuem propostas com objetivos semelhantes, trazer desenvolvimento e renda 

para as pessoas da comunidade.  

 

Em uma das falas dos moradores de Cazumba I, o mesmo relata que é um ganho 

para a localidade ser “notada”, principalmente por essa notoriedade ocorrer pelo fato 

de Cazumba I ser uma comunidade Quilombola. Então, essa fala mostra a parte de 

um reconhecimento, no sentido da própria população, por enxergar que direitos são 

adquiridos a partir de especificidades populacionais.  

 

Empoderamento, neste sentido prático pode ser compreendido como a aquisição de 

uma conscientização coletiva, e também o sentido de emancipação. Compreender 

que a certificação enquanto território Quilombola é o primeiro passo para 

compreensão da importância do coletivo no qual faz parte. E compreender a 

representatividade diante de uma coletividade, em um sentido social e político é 

indispensável neste processo. 

 

6.4 Juventude Rural: Um Perfil dos Jovens de Cazumba I 

 

Estabelecer um estudo dialógico que apresente uma explanação acerca da temática 

juventude rural, é fazermos sobretudo uma retomada histórica em algumas questões 
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que permeiam o meio rural brasileiro. Inicialmente, destacamos a problemática do 

êxodo rural, que por muitas décadas e até os dias atuais circunda principalmente a 

região nordeste do Brasil. 

 

O êxodo rural, é um fenômeno de migração da população das suas localidades de 

origem para outras cidades ou regiões, a partir da visão de que nesses novos locais 

irão encontrar melhores oportunidades de futuro, o que por muitas vezes é 

ocasionado a partir das precárias condições que vivem e da falta de perspectiva de 

crescimento. Um dos grandes desafios seria, sem dúvida, mudar essa situação a 

partir da implantação de soluções dentro da realidade dos sujeitos. Conforme 

Gonçalves (2015, p. 110) ressalta,   

 

O êxodo rural não é um problema recente no Brasil, principalmente por 
causa da concentração das propriedades de terra e da falta de 
oportunidades para os jovens na propriedade de seus pais. Outra questão 
que influencia essa decisão é a carência de lazer e a dificuldade de acesso 
aos novos recursos, sobretudo, os tecnológicos. (GONÇALVES, 2015, 
p.110) 

 

A visão trazida pela autora em determinados contextos não se aplica plenamente em 

todas as realidades, afinal temos em foco atualmente as denominadas “novas 

ruralidades”, em que o acesso as tecnologias é algo totalmente presente e comum, 

em que a população rural não vive imersa no contexto ilusório criado por grande 

parte das pessoas, em que o campo é apenas lugar de atraso e miséria.  

 

Dentro de um embasamento dessas questões levantadas, buscaremos traçar um 

perfil acerca da juventude rural da comunidade quilombola de Cazumba I. Esse 

levantamento será construído a partir dos resultados de entrevistas realizadas com 

10 jovens da localidade, que possuem idade entre 18 e 29 anos, sendo eles 7 (sete) 

do sexo feminino e 3 (três) do sexo masculino. Desse total, 50% são beneficiários e 

participam assiduamente do projeto pró-semiárido e o restante desse percentual, os 

outros 50% não são beneficiários do projeto. 

 

A primeira questão levantada para os entrevistados, foi em relação a participação 

dos mesmos nas atividades coletivas da comunidade. E de maneira bastante 

positiva, todos os jovens vivenciam uma relação comunitária, participando de 
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atividades como: futebol, torcida de futebol masculino e feminino, conselho 

comunitário da igreja católica, quadrilha junina renascer, catequese, reuniões da 

associação de moradores e multirões para construção da nova igreja católica da 

comunidade.  

 

Em um contexto em que o desemprego é uma realidade presente não somente no 

campo, mas em diferentes cenários, o êxodo rural acaba sendo uma realidade que 

sempre retorna e se repete. No total de 10 jovens entrevistados, somente 1 possui 

emprego fixo, e essa é uma realidade dos demais jovens da comunidade que não 

estão nessa amostragem. E essa questão do desemprego foi explanada pelos 

mesmos, conforme as seguintes falas:  

 

Renda, vindo da comunidade, só da comunidade não tem. Os próprios 
jovens assim, individualmente, quando eles veem a necessidade de ter 
algum recurso econômico, eles procuram atividades individuais. Que é 
vender verduras, vender geladinho, vender algum salgado. E por ai vai 
nessas questões. (JOVEM A) 
 

Devido a falta de emprego na comunidade, nem só na comunidade, mas na 
cidade em geral, em Senhor do Bonfim. Não oferece tantas oportunidades 
para que os jovens possam trabalhar na sua comunidade, na sua cidade. 
Infelizmente tem que sair para outros lugares... A gente não tem algo que a 
gente possa trabalhar mesmo e ficar na própria comunidade. (JOVEM B) 
 

Falta econômica que ajude os jovens. Eu acho que sim, com esse novo 
projeto que tem aqui agora na comunidade, que abrange alguns jovens. 
Esse pró-semiárido que tá tendo. Acho que tem uns jovens engajados. Eu 
acho que sim, eu acho que é um meio da economia e que pode ajudar eles. 
(JOVEM C) 

 

Na fala da jovem A, é possível notar que as tentativas de geração de renda dos 

jovens partem de pequenas ações, que atingem minimamente ou bem pouco 

conseguem sanar essa problemática da falta de renda dentro da comunidade. E 

neste caso, podemos alinhar a isso a visão trazida pelo jovem B, que aborda que 

essa falta de oportunidade, acaba ocasionando na saída desses sujeitos para outras 

localidades. 

 

E retornamos aqui a problemática do êxodo rural, que de acordo com os estudos de 

Camarano e Abramovay (1999), esse fenômeno pode ser compreendido com um 

movimento, não necessariamente organizado, de saída dos sujeitos dos seus locais 
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de origem, neste caso o espaço rural, pra áreas urbanas. E esse problemática 

decorre sobretudo devido ao movimento de urbanização que ocorreu no Brasil a 

partir do ano de 1950, uma problemática que perdurou e que deixa marcas e vem se 

repetindo até os dias atuais. Nesse sentido, é importante percebermos que “a 

importância do êxodo rural é confirmada quando se examinam os dados dos últimos 

50 anos: desde 1950, a cada 10 anos, um em cada três brasileiros vivendo no meio 

rural opta pela emigração”. (CAMARANO; ABRAMOVAY, 1999, p. 1) 

 

Em contraponto a fala dos Jovens A e B, é perceptível que a Jovem C, destaca 

esperançosa a possibilidade de mudança de cenário a partir da execução do projeto 

Pró-semiárido, o que na verdade é um pensamento fixado nos 5 (cinco) jovens 

entrevistados que participam do projeto, que demonstram estarem engajados nas 

propostas apresentadas e dispostos a buscarem o que o projeto propõem, que 

nesse caso é a integração desses sujeitos tanto em questões voltadas para o social 

e cultural, como também a inserção produtiva como forma de geração de renda.  

 

Quando questionados sobre quais aspectos incluiriam em um projeto, a exemplo do 

Pró-semiárido, para que esse projeto pudesse trazer resultados verdadeiros e 

efetivos para eles e para a comunidade de maneira geral, a resposta unanime foi em 

relação a geração de renda, alternativas para o desenvolvimento econômico dentro 

da localidade. Além disso, a maioria dos jovens sentem a necessidade de cursos e 

capacitações que possam ajudá-los na inserção no mercado de trabalho para além 

da comunidade, pois os mesmos compreendem a importância da capacitação e 

instrução. Além do que foi mencionado, outros aspectos podem ser observados nas 

seguintes falas:    

 

Ele pode trazer várias coisas, principalmente a capacidade de construir 
jovens mais responsáveis, que possam se interessar em alguma coisa, pra 
que gere um tipo de renda para eles. (JOVEM A) 
 
Eu acho que renda, um projeto que gerasse renda. Que envolvesse acho 
que a maioria da comunidade. Os jovens principalmente. Acho que um que 
gerasse renda. (JOVEM C) 
 
Algo do interesse dos jovens, que eles gostam de fazer, tipo que traga 
benefícios para eles. Alguma renda e outras coisas. (JOVEM D) 
 
Eu acredito que para ter resultados, precisa envolver o máximo de pessoas 
possível, principalmente os jovens. E que o mesmo trabalhe e valorize a 
cultura da localidade, trabalhando com coisa que estão inseridas, que já são 
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próprias da comunidade, valorizando a cultura e identidade dos sujeitos da 
comunidade. (JOVEM E) 
 
Ele precisa ter organização em primeiro lugar. As pessoas têm que estarem 
unidas, elas têm que ir atrás do mesmo objetivo, tem que ter um objetivo 
comum.  Porque se cada um tiver um palpite diferente, vai dar um conflito. 
(JOVEM J) 

 

Segundo indicam os depoimentos, a geração de renda é o mais cotado por esses 

sujeitos. Mas deve ser chamada atenção também nas falas que tratam sobre a 

questão da união da comunidade, a busca por atividades que possam beneficiar a 

coletividade. Além disso, é interessante a fala da jovem que destaca valorização da 

identidade local, a cultura e o povo de Cazumba I. E esse pensamento é explanado 

em outras falas, o que nos faz refletir sobre essa conscientização, e esse valor dado 

por essas pessoas ao local de origem, mas que infelizmente carece de 

oportunidades de crescimento. 

 

O projeto Pró-semiárido, nas suas propostas contidas no documento de Estratégia 

Operacional, destaca em diversos pontos a necessidade de apoiar e fortalecer a 

participação local dos mais diversos públicos nas atividades do projeto, e na questão 

da formação dos grupos de interesse, a partir da tentativa de inserção conjunta de 

mulheres, homens, adultos e jovens. Destacando sempre a importância da 

participação das mulheres e dos jovens, públicos que durante muito tempo e em 

determinados contextos são excluídos de diversos processos.  

 

Atualmente, o projeto está em fase de execução das metas dos grupos de interesse. 

E analisando a relação de beneficiários de Cazumba I, é notável que existe um 

quantitativo considerável dos jovens nos grupos de interesses, e que os mesmos 

relatam que anseiam pela concretização das propostas, que os investimentos 

possam realmente gerar produções para escoamento, ou seja, produzir dentro da 

comunidade e gerar renda sem precisar sair para outros lugares.  

 

Referente a esse anseio pela concretização das propostas e metas explanadas pelo 

Pró-semiárido, existe ainda, certo receio, pois a comunidade já recebeu outras 

propostas, outros projetos já se passaram e pouco deixaram de concretude, o que 

ocasiona dúvidas e descrença em relação a efetivação do que se planeja. Além 

disso, é interessante chamarmos atenção para os índices de desistência, pois existe 
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a questão das etapas, do cumprimento de metas estabelecidas, o que nem sempre 

é bem encarado pelo público beneficiário, conforme a seguinte fala:  

 

As preocupações que a gente tem é que, devido a algumas coisas, assim, 
alguns problemas de custos, algumas demoras... faz com que as maiorias 
das pessoas possam desistir, porque a maioria não tem muita paciência em 
esperar passo-a-passo. Tem pessoas que vai a primeira reunião, ai quando 
é a segunda já não vai, ai fica alternando assim, as idas, e do meio para o 
fim, acaba não indo, por causa da demora... Ai as pessoas se motivam, e 
querem participar, mas aquilo as vezes demora tanto, tanto, que as 
pessoas, quando vai realmente acontecer aquele projeto, ou alguma 
reunião, a pessoa não vai, achando que já é mais uma promessa que não 
foi cumprida. E anseio que eu tenho, é que cada vez mais esses projetos 
possam trazer benefícios para essa comunidade, benefícios que possam 
ajudar a comunidade a viver, a viver com os recursos próprios da 
comunidade. (JOVEM  A) 

 

Essa problemática da desistência dos beneficiários é um agravante que acaba 

atrapalhando a boa execução do projeto. E a partir disso, o mesmo vem tentando 

estar presente em ações que não necessariamente estão dentro do roteiro de metas 

ou plano, mas que fazem parte da realidade da comunidade. Um exemplo é o apoio 

financeiro voltado para a Quadrilha Junina Renascer, que de acordo com 

informações repassadas pela coordenadora do grupo, inicialmente não era uma 

atividade ligada diretamente ao plano de metas, mas a partir do entendimento de 

que essa é uma atividade valorizada, considerada importante para a população 

local, e que envolve boa parte da comunidade, o projeto vem apoiando, e além da 

questão financeira, ajuda na divulgação e incentiva a realização de apresentações 

em eventos e feiras, como uma forma de expansão da cultura local. Atualmente, 

essa manifestação cultural foi incluída efetivamente nos planos e metas, o que 

contribuirá ainda mais.  

 

Importante destacar também o incentivo formativo para esses jovens. 

Recentemente, a parceria o Centro de Recondicionamento de Computadores 

(CRC)4 da Universidade Federal do Vale do São Francisco e o Pró-semiárido 

viabilizou a participação de dois jovens de Cazumba I eles na formação oferecida 

pelo CRC. Essa formação consiste em uma proposta de “empoderamento digital” 

para jovens, principalmente, da zona rural e que não detenham conhecimento e nem 

acesso a internet. São realizados  três cursos  durante uma semana de permanência 

                                                           
4
 Para mais informações, ver: http://crc.univasf.edu.br/  
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por esses jovens nas instalações do CRC. Os cursos ofertados são 1) Montagem e 

manutenção de computadores, 2) Instalação de Software Operacional – Linux e 3) 

Informática Básica; os cursos são ofertados com refeições e alojamento 

gratuitamente; após os jovens serem capacitados, o CRC se compromete a 

implantar, nas comunidades de origem desses jovens, pontos de inclusão digital 

com computadores recuperados por sua própria equipe. . Dessa maneira juntamente 

com os gestores do município, o Pró-Semiárido, as lideranças civis locais e o MCTIC 

este pontos são implantados nos locais indicados pela população e a prefeitura, 

podendo ser em escolas, bibliotecas, igrejas, associações, dentre outros espaços. 

Essa é uma iniciativa voltada para formação de jovens de comunidades que não 

possuem pleno acesso a essas tecnologias e necessitem serem incluídos 

digitalmente; após a capacitação são caracterizados como “educadores sociais”, e a 

partir disso, a pequena parcela que participou das formações, volta para a sua 

comunidade como multiplicador dos conhecimentos obtidos. (CRC-UNIVASF, 2018) 

 

Em conversa com esses dois jovens que participaram dessas formações, que na 

pesquisa foram denominados como jovem F e Jovem I, os mesmos explanaram 

sobre a completude dos conteúdos trabalhados e a importância das práticas 

realizadas. Esses jovens, acreditam que a partir do que foi ensinado, será possível 

repassar informações de qualidade para os que não tiveram a mesma oportunidade 

que eles, os mesmos avaliaram como extremamente positiva a experiência.  

 

A partir dessa contextualização acerca da juventude rural de Cazumba I, da 

interação dos mesmos com o Pró-semiárido, e as questões demandantes não só por 

eles, mas pela comunidade em geral, nos propomos a trazer no próximo tópico uma 

contextualização sobre as metodologias utilizadas pelo projeto, a forma de trabalho 

e interação com os beneficiários. 

 

6.5 As Propostas Metodológicas do Projeto Pró-semiárido  

 

Ao buscar o contexto histórico da Extensão Rural no Brasil, é notável um longo 

processo de modificação, principalmente ao que tange as metodologias. As 

primeiras ações da Extensão Rural estavam voltadas para o ensino de pequenos 

agricultores, através da parceria do governo com universidades americanas, 
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trazendo como modelo experiências de outra realidade, que não dialogavam com o 

contexto vivenciado no Brasil, com o intuito de ofertar a essas pessoas que 

trabalhavam no meio rural,  conhecimentos voltados para expansão das suas 

produções, e neste sentido, as aulas ministradas estavam voltadas diretamente para  

a prática e que não incluía outros aspectos relacionados ao social, cultural ou aos 

conhecimentos que essas pessoas já possuíam, aos fatores empíricos. Era uma 

formação voltada unicamente para o trabalho, e essa formação acontecia apenas 

por uma via única, do extensionista para o público rural, e nunca uma troca ou 

construção de saberes.  

 

A Extensão Rural atualmente possui um papel fundamental no Desenvolvimento 

Rural, a partir da concretização do entendimento de que o conceito de Extensão 

Rural agrupa uma diversidade de situações, que neste caso pode estar auxiliando 

tanto nas atividades trabalhistas, como em questões ligadas ao setor econômico, 

social e cultural, dando suporte também na utilização e criação de novas 

tecnologias, na realização de pesquisas, gerando conhecimentos essenciais para o 

público rural. Segundo Peixoto (2008):  

 

As ações de Extensão Rural no Brasil foram institucionalizadas 
nacionalmente há mais de 50 anos. O tema da Extensão Rural está em 
permanente discussão, tanto na academia quanto entre os formuladores de 
políticas públicas, bem como entre extensionistas. Há diversos estudos, no 
Brasil e no exterior, enfocando aspectos históricos, modelos e sistemas, 
metodologia de ação, formas de organização e casos diversos. Entretanto, 
aparentemente há uma carência de estudos sobre a regulação desta 
atividade. (PEIXOTO, 2008, p.06) 

 

Ao longo da análise da Estratégia Operacional do Projeto Pró-semiárido, bem como 

as entrevistas realizadas com os técnicos que estão inseridos em campo, neste caso 

os que acompanham a execução no Povoado Cazumba I, foram feitos 

questionamentos pautados nas propostas metodológicas estabelecidas pelo projeto.   

 

O documento de Estratégia Operacional do projeto Pró-semiárido (2015) 

compreende e conceitua metodologia participativa no contexto da Extensão Rural, 

como “adaptação de métodos educativos de assessoramento técnico, respaldada 

nos princípios da participação, dialogicidade, respeito aos saberes pré-existentes, 

exercício da cidadania e inclusão social” (p. 40). E neste sentido, o projeto desde a 
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sua fase inicial busca construir a sua prática e rotina embasada na participação 

mutua dos sujeitos envolvidos em todas as fases do projeto.  

 

No questionário feito com o Técnico de Desenvolvimento Produtivo e Mercado que 

atende a comunidade lócus central da presente pesquisa, o mesmo falou um pouco 

sobre a questão da assessória técnica oferecida pelo projeto e os preceitos 

seguidos, conforme a trecho a seguir:   

 

Para o Pró-Semiárido, o conceito de assessoria técnica passa a ser o 
conjunto de técnicas e métodos, constitutivos de um processo educativo, de 
natureza solidária, continuada, voltada à promoção da equidade entre 
homens e mulheres, à construção do conhecimento e das ações 
direcionadas à melhoria da qualidade de vida das famílias dos Territórios 
Rurais, tomando por base a qualificação das pessoas, das comunidades e 
de suas organizações. (TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO 
E MERCADO) 

 

Considerando o conceito de metodologia participativa abordado na estratégia 

operacional do projeto, bem como a fala do técnico, é notável a reafirmação em 

relação ao respeito pelos saberes das pessoas, o que já é pré-existente no local de 

intervenção, bem como a construção das propostas que irão ser executadas nos 

denominados Territórios Rurais. A logística de formação de grupos de interesses é 

parte disso, pois ao trazer a liberdade para que os sujeitos façam o levantamento 

dos potenciais e a partir disso se articulam com os grupos que almejam participar é 

uma forma de construção que coloca esses sujeitos como protagonistas de uma 

construção coletiva.  

 

Foi destacado por esse técnico, que além da constituição dos grupos de interesse, 

alguns métodos de trabalho, embasados em uma lógica participativa, são utilizados 

ao longo da execução do projeto, tendo como objetivo a dinamização de práticas 

que envolvam a coletividade e que também possam dialogar em diversos contextos 

o trabalho realizado por grupos. Abaixo, traremos um quadro elaborado a partir das 

informações sobre os métodos que o técnico forneceu no seu questionário, bem 

como a consulta ao documento de Estratégia Operacional do Projeto. Esse quadro 

dispõe de informações sobre o tipo de método, o alcance, bem como finalidade e 

utilização dos mesmos. (Quadro 1) 

 



74 
 

Quadro 1: Principais métodos utilizados no projeto Pró-semiárido 

MÉTODO ALÇANCE FINALIDADE E UTILIZAÇÃO 

Oficina Grupal Resolução de questões de interesse comum/ discussão de 

problemas/troca de experiências. 

Mutirão Grupal Desenvolvimento de ações pelos grupos de interesse com 

interesses comuns/ Utilizado no sentido de somar esforços para 

solucionar um problema comum/ possibilita o benefício comum. 

Dia de 

Campo 

Grupal Permite a reunião de um grupo de pessoas, em determinado 

Território Rural, onde estão sendo obtidos bons resultados/ 

Possibilita aos participantes a observação, discussão e análise das 

questões tecnológicas, econômicas, sociais e ambientais e a 

possibilidade de implementação das práticas observadas. 

Dia Especial Grupal Execução de uma programação dedicada a um assunto de 

importância para o Território Rural ou município, combinando-se 

vários métodos/ Promoção de um produto ou atividade/ Deve-se 

utilizar quando exista a necessidade de dar destaque especial a 

um tema específico e envolver um maior número de pessoas, na 

promoção, debate, formulação de proposições e tomadas de 

decisão. 

 

Seminário Grupal Planejamento de aprendizagem e de reaprendizagem ativas, em 

que um grupo de pessoas se reúne em sessões plenárias para 

estudar um tema de interesse comum, em busca de soluções ou 

de alternativas de soluções de problemas, sob a direção de um 

coordenador/ Os problemas devem ser esclarecidos e 

solucionados durante o desenvolvimento da atividade, dando-lhes 

os devidos encaminhamentos/ Para estudo e busca de soluções ou 

alternativas de soluções de problemas que afetam os Territórios 

Rurais. 

Intercâmbio Grupal O Grupo de Interesse visita um determinado local onde existe uma 

experiência concreta sobre o tema interessado. Assemelha-se ao 

método excursão, porém, tem como característica o diálogo entre 

pessoas de grupos com vivências semelhantes. 

Ensaio 

agroecológico 

Grupal Espaço didático de formação, capacitação, experimentação e 

intercâmbio de experiências entre agricultores e técnicos/A 

combinação das abordagens participativas com o enfoque 

agroecológico proporciona maior eficiência nos programas de 

desenvolvimento na busca por alternativas produtivas 

tecnicamente apropriadas, economicamente viáveis, socialmente 
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justas e ambientalmente limpas. 

Curso Grupal Método que produz conhecimentos de natureza teórica e prática, 

com programação específica, abrangendo outros métodos e 

recursos didático-pedagógicos, visando a um grupo de pessoas 

com interesses comuns/ Serve para alcançar um determinado grau 

de aprendizagem e nivelar o entendimento do grupo para que se 

possa desenvolver, através de uma combinação de métodos, uma 

estratégia de ação extensionista no Território Rural. 

Fonte: Própria autoria com dados da pesquisa, 2018.  

 

No quadro acima, podemos perceber que a dinâmica metodológica do projeto está 

sempre articulada para a realização de trabalhos que contemplam grupos. Embora 

tenhamos um quadro que dispõe de diversos métodos, é importante ressaltar que 

nem todos se aplicam em todas as realidades, por questões logísticas, materiais, 

dentre outras questões. Mas há uma grande variação de possibilidades, o que 

oferece grande dinamicidade na execução dos trabalhos com as comunidades de 

maneira geral, bem como o trabalho por grupo de interesse.  

 

Além do Técnico de Desenvolvimento Produtivo e Mercado que acompanha o 

Território Rural no qual Cazumba I faz parte, foi realizada uma entrevista também 

com a Técnica de Campo que é contratada pelo Instituto de Desenvolvimento Social 

e Agrário do Semiárido (IDESA), uma das entidades executora do projeto. Nessa 

entrevista foram detalhados importantes aspectos que demonstram claramente a 

perspectiva de respeito pelo saber já existente.  

 

A metodologia do projeto é baseada no diagnóstico de cada comunidade, 
pra poder formar os grupos de interesse que a exemplo, a gente faz o 
diagnóstico e ver o perfil do agricultor, se ele já possui um quintal que já 
produz hortaliças, galinhas, então a gente vai fazer encaminhamento para 
melhorar a renda dele, através de alternativas, de tentar implantar um 
galinheiro, ou uma cisterna de produção, nessa visão, nessa metodologia. 
Primeiro a gente faz um diagnóstico com o que o agricultor já trabalha, 
então, não é algo novo que a gente vem aplicar na rotina do beneficiário, ele 
já vai trabalhar com uma atividade, e a gente vem para melhorar essa 
produção. (TÉCNICA DE CAMPO- IDESA) 

  

Refletindo sobre esse aspecto do diagnóstico realizado nas comunidades, é 

interessante notarmos a importância dessa prática e o papel da ATER nesse 

contexto, pois ao perceber o tipo de produção do beneficiário, as práticas que o 

mesmo já realiza e o que está sendo viável na sua propriedade, é possível articular 
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propostas que estejam contextualizadas com o meio no qual circunda, o que 

favorece para o sucesso das propostas, então é indispensável essa orientação 

técnica e construção embasada na realidade, na experiência pratica e no saber dos 

sujeitos.  

 

Essa preocupação com a metodologia utilizada pelo projeto, vem sendo descrita 

detalhadamente também na fala do Chefe do Escritório Regional de Senhor do 

Bonfim, e nessa sua fala, ele vem mencionando a diferenciação do projeto das 

demais propostas que durante muito tempo eram levadas para as comunidades, em 

que não existia um viés de construção coletiva, em que eram pacotes prontos 

ofertados. Vejamos a fala a esse respeito:  

 

O projeto prima por metodologias participativas. Ele é um projeto diferente 
dos outros, porque não é um projeto de oferta. O pró-semiárido não oferta 
determinada política, determinado equipamento, determinada ação, é um 
projeto que o cunho dele de ação é a demanda. Conhece as comunidades, 
dialoga com as comunidades, constrói com a comunidade um plano, 
planejamento estratégico participativo, e surgem as demandas. Então os 
encaminhamentos são feitos de acordo com as demandas apresentadas. E 
para essas demandas, algumas metodologias participativas, elas são 
fundamentais. A decodificação, a FOFA, as rodas de conversa, a 
construção do diagrama de Veen, a construção histórica da comunidade. 
Então, diversas metodologias participativas pra ATER são utilizadas até a 
construção desse plano. Nesse processo são formadas as comissões, 
comissões de controle social, comissão de licitação, comissão de 
acompanhamento de investimento, e os grupos de interesse. Os grupos de 
interesses, são grupos de pessoas, homens, jovens e mulheres que 
possuem interesse por determinadas atividades produtivas. Então surgem 
os grupos que pretendem trabalhar com o licuri, ou com a galinha caipira, 
ou com grupo de caprinos e ouvinos, o grupo do agro extrativismo, o grupo 
dos quintais agroecológicos, da agricultura orgânica, os grupos relacionados 
a mandiocultura, ou seja, a cada atividade especifica que é de interesse se 
constitui um grupo, e esse grupo que dialoga entre si, mas que dialoga 
também  com as entidades de Assistência Técnica, que dialoga com os 
supervisores da CAR, com os gestores dos municípios, então desse víeis 
participativo que o projeto propõe a sua Ação. (CHEFE DE ESCRITÓRIO) 

 

A construção do Plano Estratégico participativo, é justamente a voz das 

comunidades que compõem os Territórios Rurais. É a oportunidade de apontar 

demandas e estudar as melhores possibilidades para investimento nas suas 

localidades. E nisso consiste o papel da equipe Técnica e Social, que ajudam no 

diálogo sobre a viabilidade de inserção das propostas, neste caso dos grupos de 

interesse.  
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Outra questão que ressalta a participação das comunidades na execução dos 

planos, é a  formação das comissões, que são compostas pelas pessoas das 

comunidades e que acompanham todas as fases de execução dos planos, 

fiscalizando e contribuindo diretamente no andamento, a partir do entendimento de 

que aqueles investimentos, são para as comunidades e precisam ser impulsionados 

e os executores principais são justamente o público beneficiário, construtores diretos 

das propostas.  

  

É notável que atualmente essa priorização por metodologias participativas vem 

também a partir das reafirmações contidas na legislação que trata da ATER. Tanto 

na Lei n° 12.188, de 11 de janeiro de 2010, que trata da política nacional de ATER, 

quanto a Lei nº 12.372 de 23 de dezembro de 2011, que trata da Política Estadual 

(Bahia) de ATER, dentre outras ações. 

 

A adoção por metodologias participativas é um princípio imprescindível. E ainda é 

acrescido a isso, o reforço pela utilização de metodologias que sejam 

multidisciplinar, interdisciplinar e intercultural, como busca de construção da 

cidadania, bem como a democratização da gestão da política pública.  

 

6.6 A atuação do Projeto Pró-semiárido em Cazumba I 

  

É possível dizer que a resistência do campo é constituída pelos seus sujeitos, que 

acreditam na terra, na produção e no dia em que todos os respectivos direitos serão 

assegurados. A efetivação de políticas públicas que têm como objetivo a melhoria 

social e econômica da população residente no campo é um desses avanços. E 

quando aqui defendemos a inserção dessas políticas, defendemos também a 

adequação de modelos que dialogue com a realidade do público de interesse. E é 

neste sentido que a partir das propostas do projeto Pró-semiárido, e do seu modelo 

metodológico, que abordaremos um pouco da sua atuação em Cazumba I. 

 

Inicialmente é importante trazermos dados que possibilitem vislumbrar o quantitativo 

de pessoas que são acompanhadas pelo projeto. Além disso, conforme 

detalhamento posterior acerca da organização feita a partir dos grupos de 

interesses, é importante trabalhar em cima desses dados, ou seja, informações 
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sobre como a comunidade se dividiu para participar das atividades, e em quais 

cadeias produtivas estão divididas. (Quadro 2)  

 

Quadro 2: Quantitativo de Beneficiários por grupos de Interesses 

GRUPOS DE INTERESSE MULHERES HOMENS TOTAL 

Processamento de Alimentos 12 0 12 

Agroextrativismo 11 09 20 

Quintais Agroecológicos 1 04 05 

Agrobiodiversidade 0 0 0 

TOTAL  24 13 37 

Fonte: Própria autoria, com base na documentação consultada, 2018. 

 

Atualmente, o projeto apresenta um quantitativo de 37 beneficiários da comunidade, 

lembrando que o projeto segue a metodologia organizativa de Territórios Rurais. 

Dessa forma, Cazumba I, é a comunidade central, e a via de execução é a 

associação de moradores da localidade. A comunidade está inserida no Território 

Rural denominado de “Território Sustentável Familiar Reconstruindo Sonhos”, que é 

composto por mais três comunidades, que são elas: Serra Verde, Butiquim e Várzea 

do Mulato”, também pertencentes ao município de Senhor do Bonfim. E no total, o 

referido Território Rural possui 122 beneficiários.  

 

Considerando a nossa pesquisa, que tem como lócus apenas a comunidade 

Cazumba I, iremos nos restringir aos dados dentro da mesma. Dessa forma, 

iniciamos a nossa análise a partir do grupo de interesse voltado para o 

processamento de alimentos, que neste caso possui 12 pessoas da comunidade, 

todas do sexo feminino.  

 

Quando questionamos ao técnico responsável por acompanhar o citado território, 

sobre essa divisão de gênero, em que apenas mulheres  estão inseridas no grupo 

de processamento de alimentos, o mesmo justificou que na época de construção 

dos planos, os homens afirmaram que não se identificavam com as atividades 

propostas para esse grupo, que os objetivos e metas não se articulava com o perfil 

dos mesmos. 
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Outro agravante diz respeito ao interesse dessas mulheres que compõe o referido 

grupo, pois na comunidade já existe um grupo de mulheres, denominado “Em União 

com a Natureza”, que produz e comercializa gêneros alimentícios. Essas mulheres 

se articulam e participam de feiras em nível municipal, territorial e até estadual. Já 

participaram também de projetos para fornecimento da merenda escolar no 

município. Esse grupo produz gêneros alimentícios como geleia de frutas nativas, 

beijú, bolos, temperos, dentre outros. Então, é notável que essas mulheres desejam 

expandir as produções, aprimorar os seus saberes, e dessa forma, anseiam que o 

projeto venha agregar essa qualidade e aprimoramento do qual elas necessitam. 

Além disso, há o anseio pela construção de um espaço ampliado e mais bem 

equipado para produção, o que pode ser um imenso avanço para o grupo e para a 

comunidade de maneira geral, pois pode beneficiar um quantitativo bem maior de 

pessoas.  

 

Desse quantitativo de 12 (doze) mulheres que fazem parte do grupo de interesse de 

Processamento de alimentos, foram ouvidas 5 (cinco), e os relatos das mesmas 

dizem respeito principalmente ao desejo de ampliação, de mostrar para o mercado 

os produtos que já possuem. Essas mulheres reconhecem a necessidade de 

formações para que se ajustem aos padrões exigidos pelo mercado.  Então a 

concretização da implantação de uma cozinha, que é proposta do projeto, é uma 

espera ansiosa e repleta de expectativa.  

 

O segundo grupo que iremos analisar no quadro 1, é o denominado de 

“Agroextrativismo”, no qual tem como principal proposta o extrativismo do Ouricuri, 

ou licuri, como é popularmente conhecido. É notável que esse é o grupo que possui 

o maior número de interessados, e um equilíbrio entre homens e mulheres.  

 

Neste sentido, questionamos a técnica de campo do IDESA, sobre os potenciais 

desse grupo de interesse, quais os investimentos que irão ser feitos e o que 

ocasionou esse interesse maior dos beneficiários. O relato abaixo ilustra um pouco 

sobre o que vem sendo feito e é esperado, bem como as possibilidades que estão 

sendo estudadas para o trabalho com o Ouricuri/licuri.  
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Então, dos investimentos a gente tem dividido por grupos, a gente tem o 
grupo de agroextrativismo, que tem no investimento a máquina quebradeira 
e despeladeira do licuri, onde com o pelo do licuri a gente tá podendo fazer 
a ração para os animais, e o licuri quebrado a gente pode estar vendendo 
também, pra comercializar esse produto de melhor forma, e futuramente 
pode tá envolvendo o grupo de processamento nessa cadeia, porque já 
existe um grupo que elas produzem alguns produtos, como a bolachinha de 
goma, derivados da tapioca, então elas podem tarem incluindo o licuri na 
produção de alguns derivados do licuri. (TÉCNICA DE CAMPO- IDESA) 

 

O Ouricuri/licuri é um grande potencial da região, e que durante muito tempo, foi a 

fonte de renda de muitas famílias da localidade. Nas entrevistas realizadas na 

comunidade, foram feitos questionamentos sobre as fontes de renda atualmente, 

que neste caso limitam-se a Agricultura Familiar, pequenos serviços autônomos e a 

complementação com o benefício social do Bolsa Família. Foi indagado também 

sobre as atividades que serviram de geração de renda ao longo dos anos, então, 

identificamos que bem mais do que a maioria dos moradores sobreviviam da quebra 

do coquinho do ouricuri/licuri, que comercializavam em depósitos ou na feira livre de 

Senhor do Bonfim.  

 

Essa prática foi ao longo dos anos perdendo valor entre as pessoas da comunidade, 

pois embora exista uma diversidade de licurizeiros (palmeira do licuri), na região,  o 

processo delongado que vai desde a extração do coquinho em roças que podem ser 

distantes, até a quebra e debulha, um processo massivo que não possuía tanta 

valorização de mercado, além de ser um processo demorado, uma família não 

conseguia ter uma grande produção semanal, que realmente conseguisse suprir as 

necessidades familiares.  

 

O projeto pró-semiárido, a partir da lógica de Desenvolvimento Rural Sustentável, 

preza além das questões voltadas para o local e para o social, o viés ambiental. E 

dessa forma, é chamada a atenção para a Lei municipal n° 1.383/2016 de 09 de 

novembro de 2016 que dispõe sobre a proibição da derrubada e corte do umbuzeiro, 

e da palmeira licurizeiro (syagrus coronata) no território do município de senhor do 

Bonfim. Essa lei na verdade é um ganho tanto em questões ambientais, quanto para 

toda população rural que vive na região, para que utilize dessas duas 

potencialidades, seguindo a lógica da preservação.  
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Então, a abordagem da mencionada lei, vem para ilustrar a questão do extrativismo 

de forma consciente, seguindo preceitos ambientais, conforme o documento de 

Estratégia Operacional descreve e o próprio corpo técnico do projeto defende. No 

caso do grupo de interesse voltado para o Extrativismo, do qual estamos analisando, 

essa lei contempla e beneficia os objetivos traçados, conforme pode ser visualizado 

no seu artigo V: 

 
Os Umbuzeiros e os Licurizeiros (Syagrus Coronata ) do município de 
Senhor do Bonfim, são plantas nativas e assim patrimônio cultural alimentar 
e artesanal da População Bonfinense, e, em especificidade dos (as) 
camponeses (as) destinado para o usufruto de caráter familiar e comunitário 
dos Povos extrativistas que as exploram em regime de economia familiar e 
solidaria. (SENHOR DO BONFIM, 2016) 

 

Esse alinhamento ambiental e produtivo é necessário e indispensável. Além de 

beneficiar a comunidade, contribui com o meio ambiente e as futuras gerações. 

Importante destacar também a preservação do umbuzeiro, que neste caso é um 

produto que será utilizado tanto pelo grupo de processamento de alimentos, quanto 

pelo grupo de agroextrativismo, afinal valorizar os potenciais locais é o primeiro 

passo para o avanço sustentável e acessível. 

 

Seguindo com a análise da participação da comunidade nos grupos produtivos, 

destacamos o grupo de “Quintais agroecológicos”, que embora tenha uma 

participação bastante reduzida da comunidade, um quantitativo de 5 (cinco) 

pessoas, as propostas construídas para esse contexto são interessantes e precisam 

ser discutidas aqui. Além disso, embora seja um número reduzido aparentemente, 

devemos analisar a partir da clareza de que esse beneficiário não é um ser isolado, 

é que os rendimentos não são de ordem pessoal, ao contrário, cada sujeito 

beneficiário representa uma família, então devemos reconsiderar a relatividade do 

número e pensar além. 

 

A proposta dos Quintais Agroecológicos, parte inicialmente do objetivo de produzir 

hortaliças, frutíferas, forragens e alinhado a isso a criação de galinhas. A abordagem 

da agroecologia parte do princípio de produção em uma perspectiva ecológica, o 

que é bastante positivo. No caso dos quintais, é interessante voltarmos para fala da 

técnica de campo do IDESA, quando ela vem abordando a questão das 

metodologias e destaca o diagnóstico preliminar das famílias. E neste sentido, foi 
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notável nessa fase de diagnose, que muitas famílias já possuem pequenas 

produções e criam em pequena escala galinhas, então esse pode ser também um 

potencial a ser investido. O que também foi um agravante que por outro lado não 

despertou tanto interesse dos sujeitos, a partir da lógica de entendimento de que 

preferem optar por novas possibilidades, outras práticas e que as plantações e 

criações que já possuem são suficientes, e que outras possibilidades ainda não 

tentadas podem ser mais viáveis, por isso o quantitativo abaixo do esperado, onde 

se imaginava o contrário. 

 

O quarto e último grupo de interesse do nosso quadro, é o de Agrobiodiversidade, 

que conforme disposto no quadro, nenhum beneficiário de Cazumba I aderiu a 

proposta. Como mencionado, o Território Rural é formado por um aglomerado de 

comunidades, e das quatro comunidades que compõem o Território Sustentável 

Familiar Reconstruindo Sonhos, Serra Verde, que já possui experiência na produção 

e comercialização de hortaliças foi a única a aderir a proposta. Dessa forma, o 

investimento ficará centrado somente nesta comunidade, o que contribui em fatores 

logísticos.  

 

Em um âmbito geral, é importante fazermos uma avaliação do andamento do 

projeto, e o que vem sendo executado até o presente momento. Dessa forma, 

consultar planos e metas é importante, porém é indispensável também a ouvidoria 

das pessoas da comunidade, sobre o que elas estão achando do projeto, o que já 

conseguem visualizar e esperam em médio e longo prazo. Neste sentido, 

destacamos algumas falas de beneficiários e que também fazem parte da 

associação de moradores da comunidade, essas falas refletem um pouco da opinião 

dos mesmos sobre a execução, benefícios e expectativas.   

 

Ele pode trazer melhoria com as formações, com a ajuda no coletivo, com 
trabalhar o coletivo, como cuidar do meio ambiente, o acompanhamento 
técnico para os agricultores. E também foi montado um escritório que dentro 
do centro comunitário, que vai beneficiar toda comunidade, na questão de 
documentos, de digitalização, de instrumentos para fazer um encontro por 
exemplo o retroprojetor, a caixa de som, o próprio computador. Tudo isso 
são instrumentos que ajuda no desenvolvimento da comunidade. 
(BENEFICIÁRIA A) 
 

Acho que é um projeto bom na comunidade, né. Que desenvolve muitos 
trabalhos, ensina as pessoas a lidar melhor com os animais, com a terra, e 
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até mesmo com os produtos que já tem e as pessoas não sabem muito 
lidar, mas com a ajuda dos técnicos, dos técnicos vai cada dia mais 
melhorando. (BENEFICIÁRIO B) 
 

Um projeto importantíssimo, acho que tá de parabéns ai os governantes, de 
valorizar mais o semiárido daqui do nordeste, principalmente nós, que se 
enquadra, principalmente nós da área quilombola. Dá assistência técnica e 
melhorar o técnico vai dar mais conhecimento aos nosso agricultores, pra 
se saírem bem, e também futuramente, eles vão umas comunidades mais 
valorizadas e reconhecidas em todo semiárido, principalmente da nossa 
Bahia. (LIDERANÇA COMUNITÁRIA C) 
 

Traz boas melhorias, porque tem um acompanhamento técnico. E tem 
também, além do acompanhamento técnico, tem estruturas, estruturas 
maquinários. Maquinários para quebra de licuri, forrageiras, 
acompanhamento técnico para quintais, e criação de animais, de pequenos 
animais. Então, isso tudo é uma ajuda para nós que mora aqui nesse 
território. (BENEFICIÁRIO C) 
 

Na minha opinião é uma renda extra para os grupos que estão participando, 
é uma conscientização de trabalhar na própria comunidade, com os frutos 
da própria comunidade. Exemplo os quintais produtivos, que você cria as 
suas galinhas e vai vender na feira, ou até mesmo na comunidade. Galinha 
e ovos. Você não precisa sair daqui para ir para cidade em busca de outros 
empregos que talvez só vá escravizar os jovens e os adultos. 
(BENEFICIÁRIO D) 

 

Nas falas acima, é possível destacar importantes pontos. Inicialmente, a questão 

dos equipamentos que estão sendo inseridos na localidade, que conforme a 

BENEFICIÁRIA A vem argumentando, esses instrumentos são benefícios para 

coletividade. No caso do escritório, que foi mencionado pela entrevistada, o mesmo 

foi inserido para utilização da comunidade de maneira geral, e que vai contribuir em 

questões que vão além do projeto.  

 

Outro ponto unanime nas falas, foi sobre a importância da instrução técnica, da 

instrução acerca das práticas voltadas para agricultura, embora um dos 

entrevistados utilize termos com “dar mais conhecimento”, isso não nos remete ao 

pensamento de imposição, pois há uma compreensão que esses conhecimentos são 

sobre a própria realidade dos mesmos, e que não é algo que vem de desagradando 

do que eles já trabalham e praticam.  

 

Retornando a essa abordagem do conhecimento que os sujeitos afirmam que o 

acompanhamento técnico proporciona, também é interessante destacarmos a fala 

de um dos entrevistados que aponta o fato de que o saber técnico ajuda  na 

compreensão e instrui na utilização de potenciais que já existem, mas que não se 
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sabe utilizar ou não é utilizado da forma mais viável. Esse apontamento nos faz 

refletir acerca da visão de Freire (1983), sobre o verdadeiro processo de 

aprendizagem:  

 

Por isto mesmo é que, no processo de aprendizagem, só aprende 
verdadeiramente aquêle que se apropria do aprendido, transformando-o em 
apreendido, com o que pode, por isto mesmo, reinventá-lo; aquêle que é 
capaz de aplicar o aprendido-apreendido a situações existenciais concretas. 
(FREIRE, 1983, p. 16) 

 

Ao fazermos analogia da situação exposta pelo entrevistado, com este pensamento 

de Freire, queremos tratar da ideia de que os novos saberes que são compartilhados 

com os beneficiários, muitas vezes são oriundos de situações concretas, presente 

na realidade dos mesmos, e que essa realidade e saberes podem sim ser 

reinventados, e consequentemente essa reinvenção pode possibilitar crescimento e 

agregar valor a algo que não possuía tanta visibilidade ou utilização. A mesma lógica 

se aplica, quando um dos entrevistados ressalta a importância dessa iniciativa, ou 

seja, do projeto para o semiárido, no sentido de mostrar que nessa região sempre 

houve belezas, riquezas e produção, mas a visibilidade e agregação de valor através 

da inserção de políticas públicas, oferece uma outra perspectiva e novas 

possibilidades.  

 

Além das falas dos beneficiários, é importante trazermos o relato da Técnica de 

Campo do IDESA, acerca das ações que estão em vigor atualmente: 

 

Então, as ações são as metas que a gente chama, do produtivo, que a 
gente vem com os investimentos, onde vai tá tendo a instalação de 
cisternas de produção, galinheiros, kits de ferramentas também, para que 
esses agricultores aumente sua produção, e assim, o ganho não na parte, 
só na parte do financeiro, mas também do social, pois o projeto também 
trabalha com as organizações sociais. (TÉCNICA DE CAMPO- IDESA) 

 

 Através dessa fala, é possível visualizar um pouco dos investimentos que já estão 

sendo implantados e o que se pretende posteriormente. É válido também salientar 

que muitas propostas serão realmente concretizadas a longo prazo, o que acaba 

dificultando um pouco a noção de desenvolvimento prático percebida pelos 

beneficiários. Mas de maneira geral, é notável que as ações já realizadas e o 

acompanhamento técnico vêm gerando bons frutos dentro da localidade, conforme 

as falas trazidas demonstram. 
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A efetivação de políticas públicas que levam em consideração a realidade não só do 

semiárido de maneira geral, mas de cada comunidade beneficiária, é sim uma 

grande conquista. Logicamente que em todo e qualquer projeto existem falhas e 

metas que por diversos motivos não conseguem ser alcançados, porém, a 

participação local, é também fator primordial na boa execução de propostas, e a 

comunidade de Cazumba I, vem mostrando empenho e desejo de concretude, o que 

favorece em grande escala na efetivação do que é proposto.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Realizar uma pesquisa envolvendo temáticas voltadas para realidade concreta de 

uma população é uma tarefa na qual é necessário renunciar algumas ideologias 

pessoais e se dispor a aprender e trabalhar a partir dos ensinamentos construídos 

empiricamente, pelos sujeitos, locais que vivem e pela construção histórica 

constituída ao longo de gerações. 

 

A comunidade Quilombola de Cazumba I, mostrou através de narrativas da sua 

população, a vitalidade que possui, demonstrando a força cultural que emana por 

diversas gerações e a união de pessoas que acreditam que o lugar no qual vivem 

merece oportunidade de crescimento, no sentido de permanência, de não necessitar 

sair ou se desprender das as suas tradições, que inclusive reforçam a união da 

população e merecem ser conhecidas e reconhecidas.  

 

A atuação do projeto Pró-semiárido tem apresentado para a população, novas 

perspectivas de desenvolvimento, no sentido econômico, através de produções que 

irão partir das potencialidades da própria localidade. Este projeto, que atua em uma 

perspectiva de metodologias participativas e de propostas construídas com a 

participação dos sujeitos envolvidos, vem trazendo novas esperanças para as 

pessoas e possibilitado visualizar crescimento e rentabilidade financeira sem 

necessitar migrar para outras regiões. 

 

Através desse estudo, foi possível o diálogo com a juventude local, o que possibilitou 

adentrar em questões voltadas para os anseios e também para as expectativas com 

a inserção do projeto na comunidade. Foi possível identificar que a maior 

preocupação desses sujeitos diz respeito ao desemprego e falta de perspectivas de 

renda. Esses jovens afirmam que não querem seguir o exemplo de muitas pessoas 

que já saíram da comunidade, principalmente para o estado de São Paulo, para 

conseguirem melhores oportunidades. Eles desejam continuar em Cazumba I, 

trabalhar na localidade e percebem que as propostas do Pró-semiárido são viáveis. 

Ao mesmo tempo em que possuem esperança nessa iniciativa, também possuem o 

receio de que essa seja mais uma proposta que utiliza a comunidade como “cobaia”, 
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mas que deixa o local sem nada realmente finalizado, como já aconteceu com 

projetos anteriores.  

 

Como efetivação das propostas é notável que há um investimento em questões 

formativas para esses jovens, conforme foi relatado pelos mesmos. Além disso, o 

apoio na realização de atividades culturais, como é o caso da Quadrilha Junina, que 

é uma potencialidade não só entre o público jovem, mas para toda comunidade de 

maneira geral é de grande importância.  

 

Compreender que o desenvolvimento produtivo precisa estar em constante diálogo 

com os processos sociais é indispensável. E um dos principais pontos desta 

pesquisa foi a tentativa de manter um contexto discursivo que englobasse essas 

duas perspectivas. Tratar de uma comunidade que possui uma longa história 

marcada por processos culturais, tradições e práticas singulares é tratar sobre 

identidade, sobre a resistência e também a missão de discorrer sobre a importante 

história de um povo.  

 

Foi bastante positivo notar as estratégias metodológicas que o Pró-semiárido vem 

trabalhando. A análise de um documento norteador, neste caso a Estratégia 

Operacional do projeto, foi essencial, e alinhado a isso, poder perceber na fala dos 

beneficiários e dos técnicos que acompanham a execução do projeto na localidade, 

que as propostas de uma metodologia participativa estão realmente acontecendo na 

prática, foi fundamental.  

 

O debate sobre a efetivação de ações voltadas para melhoria e qualidade de vida 

das populações rurais, é uma discussão essencial, pois notamos que iniciativas 

guiadas para ATER acontecem há algumas décadas, porém, durante muito tempo 

as propostas aplicadas nas comunidades pouco dialogavam com os potenciais 

locais, e com o que de fato essas pessoas realmente esperavam. 

 

É evidente que viver no semiárido é aprender a conviver, e saber que mesmo em 

uma região que enfrenta principalmente problemas relacionados ao clima e a 

escassez de água, é possível viver bem. O campo no semiárido é demandante de 

políticas públicas que trabalhem com as potências locais e que se reforce a 
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ideologia de que não é necessário se deslocar para outras regiões para se ter 

qualidade de vida. 

 

O projeto Pró-semiárido escolheu trabalhar com parcelas da sociedade que são 

carentes em diversas questões, mas que são ricas historicamente, culturalmente e 

possuem recursos naturais viáveis de investimentos. Então, trabalhar com essas 

populações é colocar em pauta as riquezas singulares, é valorizar os saberes 

empíricos, e trazer desenvolvimento para essas pessoas, dentro da realidade na 

qual vivem. 

 

As questões como as levantadas nesta pesquisa, precisam ser trazidas a público, no 

sentido de ressaltar a importância de diversas localidades que possuem imensas 

riquezas, mas que ficam esquecidas e não perpassam as suas fronteiras. 

Logicamente que tivermos um foco muito grande na aplicabilidade de um projeto, 

neste caso o Pró-semiárido, mas o destaque sem sobra de dúvidas são os 

depoimentos das pessoas, a importância atribuída a localidade e o desejo de 

desenvolvimento sem precisar migrar. Isso, a partir do que conseguimos investigar 

até aqui pode ser compreendido como consciência de identidade. 

 

Quando foi escolhida a comunidade Quilombola de Cazumba I, essa escolha partiu 

do conhecimento das riquezas do lugar, das preservações de cultos, práticas, da 

união das pessoas e o trabalho em coletividade. Os mutirões em prol de patrimônios 

que são utilizados por todos os moradores é algo riquíssimo, que nos dá um perfil 

das pessoas e da forma que a comunidade se constituiu. 

 

Indispensável também o aprofundamento acerca da certificação Quilombola. Essa é 

uma pauta importante no processo de autodefinição para parcelas cada vez maiores 

da sociedade. O papel das leis e das políticas públicas é essencial neste processo. 

Para Cazumba I, essa definição perante a lei ainda é algo recente, porém, os modos 

de vida, produção e práticas acontecem muito anterior a este marco que foi a 

certificação.  

 

Tratar sobre autodefinição voltado para o cenário Quilombola, não é pensar em uma 

perspectiva de ação instantânea e que possui um formato específico e pré-definido 
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para as comunidades que recebem essa nomenclatura. Autodefinição em um 

sentido característico da palavra está muito relacionado a descrição de 

características, das próprias qualidades e peculiaridades. Então essas questões 

estão dentro da conceituação também de identidade.  Cazumba I é definida como 

remanescente, e assim como as demais localidades que recebem essa titulação, 

possuem certas características comuns, porém são as externalidades de cada 

comunidade que transcendem as suas características próprias, a história do seu 

povo e as suas tradições.  E ter esse reconhecimento enquanto sujeito integrante 

desse processo é demasiado importante.  

 

O alinhamento entre todo o processo discursivo decorrido até aqui em que tratamos 

da execução de um projeto, da história e práticas de uma comunidade, bem como a 

noção de identidade, possibilita a reflexão de um contexto para além de uma 

comunidade específica. Que possamos estender o nosso imaginário para outras 

localidades que possuem potenciais culturais e sociais, que necessitam de espaço e 

reconhecimento interno e externo. O cenário rural brasileiro é riquíssimo, tanto em 

termos de produção, quanto culturalmente e socialmente. Estender o conhecimento 

teórico para a realidade e compreender todas essas questões em uma dinâmica 

prática é também fundamental.  
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8 CONCLUSÃO 

 

Concluímos, então, que ao traçar os objetivos da presente pesquisa, foi possível 

analisar os avanços, potencialidades e dificuldades da comunidade, o que de 

maneira contextualizada foi apresentado aqui. Além disso, houve também a 

proposta de fomentar o desenvolvimento local, a partir da aplicabilidade da ATER, o 

que também foi trazido em grande parte do trabalho.  

 

Na articulação dos objetivos deste estudo, foi evidenciada a importância de se 

destacar práticas voltadas para uma perspectiva social, cultural e econômica em um 

contexto de desenvolvimento. Dessa forma, no decorrer do trabalho esses fatores 

foram articulados em diversos momentos e a partir disso foi possível perceber que 

Cazumba I é historicamente guiado por práticas que perpassam gerações, cultos e 

tradições que se perpetuam e consequentemente configuram-se como 

desenvolvimento.  

 

Em relação ao âmbito econômico, destacamos o papel da Agricultura Familiar na 

localidade e a forma como se articula, porém é válido mencionar também a 

problemática do desemprego e consequentemente da saída dos jovens para outras 

localidades, então isso se apresenta como uma fragilidade que circunda a 

comunidade de Cazumba I, conforme pode ser percebido no relato dos próprios 

moradores locais.  

 

Ao pontuarmos questões voltadas para o desenvolvimento local, foi evidente que no 

decorrer desta pesquisa a ATER e a forma que vem sendo articulada e proposta foi 

de grande valia. Identificar os avanços, bem como as potencialidades da localidade 

a partir da articulação e desenvolvimento de um projeto de Assistência Técnica e 

Extensão Rural é notarmos a relevância de ações neste contexto. Poder destacar 

resultados positivos a partir dessas ações também é importante, pois isso reforça a 

vitalidade de ações articuladas, pensadas e construídas de forma participativa.  

 

A partir do que vem sendo executado pelo projeto Pró-semiárido, Cazumba I vem se 

desenvolvendo em um viés produtivo, no incentivo e articulação com as mulheres, 

nos grupos de interesse que conseguem contemplar públicos diversos e nos 
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trabalhos com embasamento de técnicas que trazem melhorias até para as práticas 

que são rotineiras para as pessoas da localidade. Além disso, o incentivo a 

perpetuação cultural também possui a sua relevância e reforça questões ligadas a 

identidade das pessoas e da própria comunidade.   

 

Ao analisarmos desenvolvimento dentro do contexto que vem sendo abordado, e 

trazendo em pauta a comunidade de Cazumba I, é indispensável fomentar a 

importância do trabalho que vem sendo realizado em relação a utilização de fatores 

que são potenciais da localidade, ou seja, poder trabalhar com quintais produtivos é 

bastante positivo, no sentido de que é algo já conhecido pelas pessoas da 

localidade, que dentro de uma análise de viabilidade, procedimento este que é parte 

do projeto Pró-semiárido, é notável a validade de investimento nesta categoria, 

dentre as outras propostas. E Neste sentido, destacamos também a produção de 

gêneros alimentícios com frutas, produtos locais e o aproveitamento do Ouricuri. 

Enfim, desenvolver o que já existe e aplicar técnicas que possibilitem crescimento 

dentro do que já está enraizado, do que vem sendo praticado, quebrando o velho 

paradigma de que somente a implantação do novo representa mudanças.  

 

Logicamente que o trabalho realizado em coletividade apresenta as suas 

dificuldades e empecilhos e quando se trata da execução de um projeto que propõe 

grandes mudanças, que as pessoas depositam seus esforços para que ocorra 

conforme se planeja, isso gera expectativas. E ao analisarmos o projeto Pró-

semiárido, que propõe metas que nem sempre podem ser percebidas em curto 

prazo, isso pode acarretar em desistências, falta de estimulo e comprometer de 

certa forma o seu andamento. A execução do projeto Pró-semiárido vem com a 

tentativa de dinamizar as metodologias de execução, com a finalidade envolver os 

beneficiários, de forma que estimule a permanência dos mesmos. Isso mostra-se 

desafiador, porém possível.  

 

Ao finalizar essa pesquisa, em que muito se fala em participação, valorização de 

potencialidades e identidade é indispensável estender o conhecimento aqui 

construído para outras parcelas da população. Dessa forma, desde o inicio dessa 

pesquisa se pensou em um levantamento de informações que possibilitassem a 

construção de um produto que se tratasse especificamente da comunidade 
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Quilombola de Cazumba I, que enaltecesse aspectos da sua história, cultura e 

outros processos que fazem parte da criação da mesma. O produto idealizado foi 

uma cartilha na qual recebeu o nome de “Cazumba I: Um retrato dos Processos 

Sociais e Culturais de uma Comunidade Centenária”, uma obra que pretende ser 

divulgada tanto dentro da comunidade, afinal é imprescindível a devolutiva do que foi 

construído, para a população local, bem como a divulgação em âmbito maior.  

 

A partir dessa pesquisa foi possível evidenciar uma imensidão de questões 

envolvendo a comunidade de Cazumba I, que estão interligadas em uma 

perspectiva social, cultural e produtiva. Poder dialogar com essa comunidade e 

observar a realidade, possibilitou a realização de uma pesquisa com resultados 

efetivamente positivos, pois além da visualização de processos importantes para a 

localidade, foi possível percorrer a discussão de identidade, constituição histórica e 

até mesmo os entraves para o desenvolvimento.  

 

A caminhada em busca de respostas percorrida até aqui possibilitou perceber que 

desenvolvimento ocorre nos mais diferentes âmbitos e contextos. A execução de um 

projeto, a organização social e os meios de produção foram subsídios de grande 

importância para muitas reflexões estabelecidas sobre a comunidade estudada, o 

que nos faz perceber que questões como as trazidas nesta pesquisa, precisam ser 

divulgadas, ampliadas e dialogadas. E dessa forma, este estudo não finaliza nessas 

últimas páginas, mas a partir dos resultados obtidos e da compreensão da 

importância de divulgação do conhecimento é que se pretende estender este estudo 

para outros âmbitos e coletividades.  
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APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA (1° 
CATEGORIA) 

 
 

1- Para você, quais as principais manifestações culturais existentes na 

comunidade? 

 

2- Qual a importância das manifestações culturais existentes na comunidade? 

 

3- em relação aos denominados projetos de assistência técnica (os que você já 

participou como beneficiário), qual a sua opinião em relação aos trabalhos 

desempenhados aqui na comunidade? Criticas? Benefícios? 

 

4- Existem ações positivas deixadas pelos projetos que já passaram pela 

comunidade? Poderia citar algumas? 

 

5- O que você acha do projeto Pró-semiárido? 

 

6- O que você espera que o projeto venha trazer para comunidade? 

 

7- Quais as principais dificuldades em residir nesta comunidade? 

 

8- Quais os potenciais para investimento existentes aqui na comunidade?  

 

9- Fale um pouco sobre Cazumba I, o que merece destaque e o que precisa ser 

divulgado.   
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA (2° 

CATEGORIA) 

 

1. Sexo: 
 

 Masculino                                                              Feminino 

 

2. Participa de atividades realizadas coletivamente na comunidade?  
 
   Sim                                                                             Não      

 
se sim, cite as atividades:  
 
3. Quais as principais potencialidades culturais da comunidade? 
 
4. A comunidade oferece algum tipo de atividade econômica que possa ajudar os 

jovens? 
 
5. É beneficiário do projeto Pró-semiárido? 

 

 Sim   Não 

 
6. Na sua opinião o que o projeto pode trazer de melhoria para os jovens da 

comunidade? 
 

7. O que você acha que um projeto precisa ter para trazer resultados efetivos para 
uma comunidade? 

 
8. Qual o seu principal anseio, enquanto jovem da comunidade, em relação a 

execução do projeto? 
 
9. Qual a sua opinião em relação aos projetos que já passaram na comunidade e os 

resultados que deixaram? 
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APÊNDICE C - ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA (3° 

CATEGORIA) 

 

1. Sexo: 
 

          Masculino                                                              Feminino 

 

2. Participa de atividades realizadas coletivamente na comunidade?  
 
           Sim                                                                             Não      

Se sim, cite as atividades:  
 
 
3. Quais as principais potencialidades em termos econômicos. Existem? 
 
 
4. A comunidade oferece suporte adequado a saúde e educação? 

 
5. É beneficiário do projeto pró-semiárido? 

            Sim                                                               Não 
 

6. Na sua opinião, o que o projeto pode trazer de melhoria para a realidade da 
comunidade? 
 

7. Quais as suas expectativas em relação a execução do projeto na comunidade? 

 

8. Para você, qual a importância de uma associação de moradores na comunidade? 

 

9. Em relação aos projetos que já passaram pela comunidade, quais ações são 
vistas como positivas? 

 

10. Em relação aos projetos que já passaram pela comunidade, quais ações são 
vistas como negativas? 
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APÊNDICE D - ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA (4° E 5° 

CATEGORIA) 

 

1- Qual a principal finalidade do projeto Pró-semiárido? 

2- Na sua opinião qual o ganho das comunidades beneficiarias do projeto Pró-

semiárido? 

3- Para vocês quais as ações necessárias para o bom andamento de um projeto 

de ATER? 

4- Quais as ações o projeto está executando e pretende executar ao longo do 

projeto no povoado Cazumba I? 

5- Para você, quais as ações concretas que o projeto vem deixando ou pretende 

deixar como ganho para as comunidades rurais beneficiarias? 

6- Qual a maior dificuldade no trabalho com grupos associativos da zona rural? 

7- Quais as principais metodologias utilizadas no projeto? 

8- Existe espaço para realização de algum trabalho no contexto educacional e 

cultural no decorrer do projeto? 

9- Em sua opinião, quais são as maiores potencialidades da comunidade de 
Cazumba I, que poderão ser exploradas e trabalhadas no projeto?  
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APÊNDICE E – QUESTIONÁRIO ABERTO (4° E 5° CATEGORIA) 

 

1- Qual a principal finalidade do projeto Pró-semiárido? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2- Na sua opinião qual o ganho das comunidades beneficiarias do projeto Pró-

semiárido? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3- Para vocês quais as ações necessárias para o bom andamento de um projeto 

de ATER? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4- Quais as ações o projeto está executando e pretende executar ao longo do 

projeto no povoado Cazumba I? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

5- Para você, quais as ações concretas que o projeto vem deixando ou pretende 

deixar como ganho para as comunidades rurais beneficiarias? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

6- Qual a maior dificuldade no trabalho com grupos associativos da zona rural? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

7- Quais as principais metodologias utilizadas no projeto? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

8- Existe espaço para realização de algum trabalho no contexto educacional e 

cultural no decorrer do projeto? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

9- Em sua opinião, quais são as maiores potencialidades da comunidade de 

Cazumba I, que poderão ser exploradas e trabalhadas no projeto?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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ANEXO A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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ANEXO B – Parecer de aprovação do Comitê de Ética e Deontologia em 
Estudos e Pesquisas da Universidade Federal do Vale do São Francisco. 



105 
 



106 
 



107 
 

 


